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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CAMARLES. 
 
Número de la sessió 4/ 2019 
Data: 10-05-2019 
Hora d’inici:  13:30 hores 
Hora finalització: 13:45 hores 
Lloc:  Ajuntament de Camarles Sala d’actes 
 
ASSISTENTS  
Presidenta:        Na Sandra Zaragoza Vallés                                              
 
Regidors:            En Ramón Brull Melich  
                             Na Bàrbara Curto Camisón 
                            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                
                                                                             
Secretari:     Teresa Roca Castell  
 
Va excusar l’assistència la regidora Laura Bonet Iborra  i Montserrat Bonet Caudet d’ERC 
 
01.-APROVACIÓ ACTES ANTERIORS DE DATA 3 I 29 D’ABRIL DE  2019. 
 
Seguidament es dona compte de les actes de 3  i 29 d’abril, per a la seva aprovació. 
Resta aprovada la de data 29 d’abril i respecte a la de 3  d’abril per part dels regidors Antoni Navarro (ERC) i 
Ramón Brull (No adscrit) es fan una sèrie de matitzacions a l’acta en la part d’informes de l’Alcaldia,  tema 
camins,  suggerint   Secretaria  que les paraules que vulguin fer constar  li  facin arribar per escrit, als efectes 
de poder  transcriure- les a l’acta per a la seva aprovació. 
 
El regidor Sr. Ramón Brull fa la següent matització fent constar que on deia: 
“Respecte a les gravacions manifesta (el Sr Navarro ) que el van citar a l’ajuntament per tenir una reunió 
respecte al tema de referència i que al arribar al despatx de l’Alcaldia es va trobar amb l’empresa contractista 
i li va semblar interessant gravar per a veure que deia l’empresari al respecte” 
 
Es deu d’afegir el següent: 
“Que aquesta gravació feta al despatx de l’Alcaldia se li va donar al tècnic municipal Baltasar Bonet a canvi 
d’altres gravacions d’un govern anterior.” 
 
El Sr. Navarro no aporta per escrit cap matització a l’acta. 
 
L’Alcaldessa fa constar  que a l’inici de la sessió es va dir a la Corporació que a partir d’aquell moment els Plens 
es gravarien en imatge i àudio. 
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02.- DONAR COMPTE DECRET 59/2019 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017. 
Seguidament es dona compte del Decret de l’Alcaldia de Liquidació del pressupost, restant el Ple assabentat a 

l’efecte. 

 

DECRET DE L'ALCALDIA 59/2019 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1 En data 15-04-2019 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la corporació. 
 
1.2 En data 16-04-2019 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost del 
2017. 
 
1.3. En data 16-04-2019 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats obtinguts a la 
liquidació. 
 
1.4 En data 16-04-2019 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del compliment del 
principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost 
de l'exercici 2017. 
 
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del mateix exercici, s'obté el 
següent resultat:  
 

5.1.1. Pressupost de despeses:  

Pressupost definitiu de despeses: 3309036,01

Despeses autoritzades: 2941197,45

Despeses compromeses: 2941197,45

Obligacions reconegudes: 2941197,45

Despeses ordenades: 2406471,81

Pagaments realitzats: 2406471,81

Obligacions pendents de pagament: 534725,64

2.  Exercicis tancats :

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 759841,13

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:

Pagaments realitzats: 359454,58

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 400386,55

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     935112,19
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5.1.2. Pressupost d’ingressos: 
 
Pressupost definitiu d’ingressos: 3309036,01

Drets reconeguts: 2999376,9

Drets anul·lats: 15183,46

Devolució d’ingressos:

Recaptació neta: 2478051,59

Drets pendents de cobrament: 506141,85

2. Exercicis tancats :

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 2403393,42

Baixes: 270787,06

Recaptació: 370155,98

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1762450,38

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 2268592,23

 
 
 
5.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
 

AJUNTAMENT DE               CAMARLES

Exercici Comptable: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 2.950.637,96 2.610.194,96 340.443,00

b. Altres operacions no financeres 33.555,48 154.326,00 -120.770,52

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.984.193,44 2.764.520,96 219.672,48

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 176.676,49 -176.676,49

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.984.193,44 2.941.197,45 42.995,99
AJUSTOS:

0,00

108016,96

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 151.012,95

 DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 

RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 

grals. 
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5.1.4. Romanent de tresoreria: 
 

 
 
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0,00 € i els creditors per devolucions 
d'ingressos (compte 418) són de 0,00 €. Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals 
ajustat, seria de 148.726,00 €. 
 
6. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 0,00 €.  
 
2.1. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost. 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o 
superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost1 s'obté, per diferència 
entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos 
motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària. 

                                                 
1 Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els 
sigui aplicable, dels seus estats provisionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos no 
previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe 
individualitzat. 

 

AJUNTAMENT DE                    CAMARLES

Exercici Comptable: 2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2017

1. (+) Fons líquids 141.261,92

2. (+) Drets pendents de cobrament 2.269.730,00

(+) del Pressupost corrent 506.141,85

(+) de Pressupostos tancats 1.762.450,38

(+) d'operacions no pressupostàries 1.137,77

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.028.856,75

(+) del Pressupost corrent 534.725,64

(+) de Pressupostos tancats 400386,55

(+) d'operacions no pressupostàries 93.744,56

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació 0,00

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 0,00

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.382.135,17

II. Saldos de dubtós cobrament 1233409,17

III. Excés de finançament afectat 0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 148.726,00
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L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 122.958,92 € d'acord amb el següent 
detall: 
 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 2.984.193,44 

Despeses no financeres 2.764.520,96 

Superàvit no financer 219.672,48 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -96.713,56 

PTE 0,00 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 0,00 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 2.887.479,88 

Despeses ajustades 2.764.520,96 

Capacitat de finançament 122.958,92 

 
 
2.2. Compliment de la regla de la despesa 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà 
comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que es desprèn de la liquidació del 
2017. 
 
La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part de la 
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades als 
sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb 
superàvit de la liquidació del 2016 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia 
per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe 
individualitzat. 
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Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la taxa de referència 
de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, 
afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost 2017 
compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local no compleix la Regla de la 
despesa amb un marge de -112.048,93 €. 
 

Concepte Liquidació exercici 2016 Liquidació exercici 2017 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 2.571.755,01 2.740.443,44 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 
 

0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 
 

0,00 

+/-Execució d'avals. 
 

0,00 

+Aportacions de capital. 
 

0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 
 

0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 
 

0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions público privades. 
 

0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 
 

0,00 

+/-Arrendament financer. 
 

0,00 

+Préstecs 
 

0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres Administracions 
Públiques 

 
0,00 

Altres  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 2.571.755,01 2.740.443,44 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres ens que integren 
la Corporació Local 

 
0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques 

112.539,97 117.535,95 

Unió Europea 
 

0,00 

Estat 
 

0,00 

Comunitat Autònoma 27.624,88 52.096,87 

Diputacions 84.915,09 57.539,08 

Altres Administracions Públiques 
 

7.900,00 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 
 

0,00 

- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 
 

0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 2.459.215,04 2.622.907,49 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,021 
 

Despesa computable incrementada per la taxa de referència 2.510.858,56 
 

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3) 0,00 
 

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la recaptació (3) 0,00 
 

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 2.510.858,56 
 

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 
 

2.622.907,49 

Marge d'incompliment 
 

-112.048,93 

% Variació de la despesa computable (5-1/1) 
 

6,66% 
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2.3. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
2.3.1. Deute públic:  
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge. No 
obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a 
dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats. 
 
El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats minorant 
els ingressos afectats, és el següent: 

 

    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 2.950.637,96 

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 2.950.637,96 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 1.156.884,88 

5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 39,21% 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els 
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran 
de determinar: 
 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 

• Els romanents de crèdit 

• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs i el 
següent. 
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5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit 
pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es 
destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos 
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició 
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en 
què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del 
deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels 
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les 
normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d' abril, segons el qual es 
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

Per tant,  

RESOLC: 

 
1.    Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que en termes consolidats figura a la part . 
2. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent per corregir el 

desequilibri.  
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques. 

03.-APROVACIÓ  PLA LOCAL DE JOVENTUT. 
El Pla Local de Joventut és una eina de planificació estratègica que permet als Ajuntaments utilitzar els recursos 
públics eficientment i conèixer la realitat juvenil del municipi per tal d’implementar polítiques que resolguin 
les necessitats del jovent. 
 
El fet que Camarles hagi disposat d’un Pla Local de Joventut des del 2005, va servir per conèixer el context dels 
i les joves i orientar les polítiques municipals de joventut cap als seus interessos. La caducitat del segon Pla 
Local l’any 2011 ha portat a la renúncia implícita durant aquest període al suport des de la Direcció General de 
Joventut i un estancament de les actuacions dirigides al jovent. 
Durant l’any 2018 es va apostar per la contractació a temps parcial mitjançant conveni amb el Consell Comarcal 
del Baix Ebre d’una tècnica compartida, amb la missió de redactar el present Pla Local de Joventut, tenint en 
compte la idiosincràsia del municipi, amb les limitacions reals existents tant temporals i de recursos pròpies 
dels ajuntaments rurals. 
 
Per aquest motiu, en un moment on els recursos són força limitats, per a la realització d’aquest Pla de Local 
de Joventut partim de la idea que les polítiques de joventut són polítiques transversals, en la mesura que 
afecten el desenvolupament del conjunt de la població. Aquestes són polítiques de present, perquè actuen 
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sobre les necessitats de la ciutadania jove, i també són polítiques de futur en la mesura que incideixen sobre 
la qualitat de vida i els valors de les persones que s’incorporen a la vida adulta. Per això en aquests moments 
es considera cabdal invertir en el futur del teixit social, creant polítiques que afavoreixin al col·lectiu jove. 
 
L’impuls de reiniciar el Pla Local de Joventut al municipi de Camarles té l’objectiu de donar un seguiment en la 
dinàmica iniciada des de Camarles amb el tècnic de joventut municipal, realitzar al diagnosi actualitzada de 
necessitats mijançant la recerca i la participació, i donar impuls a la dinamització del col·lectiu juvenil segons 
la realitat local. La contractació a Camarles de la tècnica s’ha realitzat directament per l’Ajuntament, amb 
conveni amb el Consell Comarcal, amb la intenció de formar part, en pròximes edicions, de la subvenció que 
ofereix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de Joventut, 
adreçada als ens locals de Catalunya per a projectes d’activitat en l’àmbit de la joventut, en el marc del Pla 
Nacional de Joventut. 
 
El marc de referència a l’hora de redactar aquest document és el Pla Nacional de Joventut 2010-2020, que 

defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut d’arreu del país, garantint l’autonomia personal dels i 

les joves, l’equilibri territorial i la cohesió social d’aquest. A partir de l’actuació i la naturalesa dels agents 

responsables del seu desenvolupament donen lloc a tres grans projectes: 
 

1. Projecte Govern, l’acció de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament del PNJCat 
 

2. Projecte Territori, l’acció del món local en el desenvolupament del PNJCat 
 

3. Projecte Jove, l’acció del conjunt del moviment juvenil organitzat en el desplegament del PNJCat. 
 
Aquest Pla es vol inspirar en els principis rectors del PNJCat, que són: participació, transformació, integralitat 
i qualitat. Participació en referència a la incorporació dels agents socials, moviments juvenils i persones joves. 
Transformació de les condicions de vida per millorar-les, fent possible un entorn i societat que ho permeti. 
Integralitat tenint en compte que les diferents esferes en la vida de les persones estan interconnectades. 
Qualitat en el sentit de tenir una voluntat de fer-ho bé, incorporant criteris de eficiència i eficàcia. 
 
El Pla Local de Joventut de Camarles seguirà aquest model metodològic per tal de garantir l’eficàcia i l’eficiència 
de les polítiques de joventut dissenyades, i la seva posterior implantació. L’objectiu que persegueix aquest Pla 
és el de donar suport al jovent en el seu traspàs cap a la vida adulta, formant part d’una ciutadania responsable, 
sana i implicada en la societat. Aquest camí afecta tant a l’Administració Pública, com al responsable del 
disseny i implantació de les polítiques de joventut, així com al jovent, principal interessat i beneficiari 
d’aquestes accions. 

 
El fet d’haver treballat indirectament amb el col·lectiu jove des de l’ajuntament durant els anys anteriors, ens 
ajuda a conèixer una mica millor la realitat d’aquest, les situacions i les necessitats que identifiquen els 
diferents agents del municipi, i quines són les causes que hi atribueixen. Mitjançant una recerca exhaustiva a 
través d’entrevistes amb els actors claus en matèria de joventut de la zona, així com amb els joves del municipi, 
es descriurà el panorama actual juvenil de Camarles, fet que comportarà un anàlisi profund de la informació i 
que permetrà desenvolupar polítiques més adequades per aquest jovent. 
 
També cal tenir present el context social en el que s’envolta el Pla, donat que es té la voluntat de vincular-se 
al moment històric actual, ubicant-se en el context en què es genera i en el qual s’haurà de desplegar i 
desenvolupar. Els escenaris descrits són els següents: 
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Els darrers anys s’ha viscut una crisi que va comportar un retrocés de drets socials, dificultat d’avançar en la 
qualitat de vida i el benestar de les persones des d’una perspectiva de justícia i cohesió social; en aquest sentit, 
la crisi va posar encara més dificultats a la configuració autònoma dels projectes de vida de les persones joves. 
Aquesta situació va aportar també un retorn de molt jovent a la continuació en la formació reglada, que en 
anys de bonança econòmica havien abandonat prematurament per entrar en un món laboral d’alts ingressos 
i baixa formació. Actualment sembla que s’està encetant un nou període que configura una perspectiva més 
gratificant i positiva. 
 
Tenim així un escenari de transició, obert, de canvi d’època, amb perspectives més esplendoroses que en els 
anys anteriors que s’ha de potenciar, identificar i promoure aquells elements (valors, actituds, hàbits) que han 
d’esdevenir centrals i fonamentals per al desenvolupament de la societat i la construcció de nous models i 
dinàmiques de vida que assegurin la convivència i la igualtat d’oportunitats en aquesta nova etapa. 
 
Aquest escenari ha d’esdevenir ple de noves propostes, noves dinàmiques, noves concepcions que puguin 
articular aquest model de vida i societat actual amb més progrés i que s’anirà modelant a mesura que avanci 
el Pla. 
 
Així, el Pla es veu obligat a continuar en un moment i tendència als quals cal donar resposta i, alhora, projectar 
l’horitzó cap al qual es vol avançar, una visió que cal anar construint i precisant durant el procés, amb elements 
que permetin mantenir la seva vigència i interès. S’ha de ser flexibles, constructius i imaginatius en les nostres 
propostes, així com molt realistes en quant a les dificultats que s’aniran trobant durant els transcurs del pla. 
 
 
A la vista de tota la documentació presentada el Ple Municipal amb els  6 vots favorables 3  PdCat  (Sandra 
Zaragoza, Bàrbara Curto i Elies Bonet) 3  No adscrits  ( Ramón Brull, Jordi Bonet i Lluïsa Esmel) i l’abstenció 
dels 3 regidors d’ERC ( Antoni Navarro, Llorenç Also i Estanislau Martínez) que motiven la seva abstenció en el 
fet de que no han tingut temps suficient d’estudiar amb deteniment el Pla esmentat. 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut PLJ CAMARLES 2019-2023. 
Segon.- Trametre  el Pla Local de Joventut  i la seva aprovació, via EACAT, al  Consell Comarcal del Baix Ebre, 
per al seu coneixement i efectes. 
 
04.-RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL-
DUPROCIM-. 
Amb data 22 de novembre de 2018 el Ple municipal va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil 
Municipal- DUPROCIM-. 
 
Es va sotmetre a informació pública durant un termini de 30 dies al BOPT núm. 231 de data 3 de desembre de 
2018, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica, per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions. 
 
Amb  Registre d’Entrada  62 de data 9 de gener  de 2019, l’empresa AMIBLU PIPES SPAIN, S.A, presentà una 
al·legació demanant  

1. “ Modificar el radi d’afectació i els possibles edificis afectats, ja que si es pren com a referència les 
dades de la simulació i la instrucció del ADR, canvia totalment la configuració del risc”. 

2. “ Modificar o eliminar els comentaris de l’apartat 2 ( risc químic). 
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Amb data 27 de febrer de 2019, l’alcaldia comunica a l’empresa que per a poder procedir a l’estimació de 
l’al·legació presentada, tindran que aportar la següent documentació: 
 

a) Respecte a la modificació del radi d’afectació, certificat d’homologació del PAU on consti que el radi es 
el que feu constar 248 i no 500m. 

b) Respecte a modificar o eliminar els comentaris de l’apartat 2 ( Risc químic) tindreu que demostrar quina 
classificació tenen les vostres matèries en el Pla d’Autoprotecció . 

 
 
Amb data  4 de març i registre d’Entrada 423, l’empresa AMIBLU PIPES SPAIN S.A, presenta escrit dient : 
 
“ El nostre PAU esta en vies d’homologació, una vegada el tinguem homologat, farem arribar l’apartat on 
consta el radi d’evacuació amb el número d’homologació del PAU”. 
 
A la vista de tota la documentació presentada el Ple Municipal per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar les al·legacions formulades per l’empresa AMIBLU PIPES SPAIN S.A,  amb la condició de  que 
els canvis es faran al document DUPROCIM, un cop l’ajuntament tingui constància de l’homologació del seu 
PAU. 
 
Segon.-Aprovar definitivament el Document Únic de Protecció Civil Municipal- DUPROCIM-i comunicar-ho a 
Amiblu Pipes Spain S.A, Protecció Civil  Terres de l’Ebre i al servei de Medi Ambient, Salut pública, Enginyeria 
Municipal i Territori de la  Diputació de Tarragona, per al seu coneixement i efectes. 
 
05.- INFORMES DE L’ALCALDIA. 
L’Alcaldia informà que atès que ja ens trobem en període electoral, recordar que no es poden penjar cartells 
en arbres i senyals de trànsit, i quan  finalitzin les eleccions retirar-los en un termini de 48 hores  per a que el 
poble quedi net. 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les tretze quaranta-cinc hores.   
 
Vist i Plau                                                                                           
L’Alcaldessa          La Secretaria       
Sandra Zaragoza Vallés                                                                      Teresa Roca Castell 
 


