RESUM DEL PLE ORDINÀRI DEL 22 DE FEBRER DE 2018
El dijous 22 de febrer va tenir lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Camarles la
sessió plenària ordinària corresponent al mes de febrer del 2018. L'alcaldessa,
Sandra Zaragoza, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop
aprovades les actes anteriors, l'alcaldessa va exposar els comptes de les resolucions
d'Alcaldia 62-73 del 2017 i de l'1-11 del 2018. Abans de passar al proper punt de
l'ordre del dia, es va informar sobre la sentència 18/2018, per la qual es desestima el
recurs contenciós administratiu interposat contra l'Ajuntament de Camarles.
En referència al punt 4, relatiu a la presa de raó de la condició de regidors no adscrits
a grup polític d'en Ramón Brull, Jordi Bonet i Lluïsa Esmel, es va aprovar per
unanimitat. EL regidor Sr. Brull argumentà que els darrers esdeveniments al mes
d'octubre, van estar els desencadenants de la renúncia al grup polític que pertanyien;
el punt 5 sobre la dissolució del Consorci de Serveis Agroambientals (CODE) de les
comarques del Baix Ebre i Montsià i la liquidació elaborada per la comissió liquidadora
del Consistori, es va aprovar per unanimitat.
El punt 6, ha estat aprovada per unanimitat, l'ordenança reguladora de les activitats
econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable.
Pel que fa al punt 7, sobre la desafectació bé demanial de les antigues escoles de
l'Escola Sant Àngel de Camarles, es va aprovar per deu dels onze membres que
legalment constitueixen la corporació.
Per acabar, el punt 8, s'informa de la resolució per part del Departament d'Interior,
per a la instal·lació d'un sistema fix de videovigilància a la deixalleria, i a dues illes de
contenidors. L'Alcaldessa informa del tema de la llei de protecció de dades, que els
regidors tenen dret a conèixer els documents on surtin dades de veïns/es del
municipi, però en cap moment poden utilitzar informació on el vulneri la protecció de
dades per fer publicacions en xarxes socials.
La Sra. Zaragoza va comentar que algú fa comentaris dient que "Se sent vexat per
Govern Municipal", contestant el Sr. Navarro, que l'anterior alcalde li va dir, entre
altres coses, "Mentider". La Sra. Zaragoza, va dir que aviat es gravaran totes les
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comissions informatives (si bé aquestes no són públiques) i els Plens municipals, per
així poder regular el discurs municipal.
En l'apartat de precs i preguntes, la regidora Laura Bonet va suggerir que seria
convenient la retransmissió del Ple municipal, per l'emissora municipal i també via
Streaming o un altre medi. L'alcaldessa va cloure el Ple. No havent-hi més precs i
preguntes, l'alcaldessa va concloure el Ple.
Un cop feta la part de control de dació de comptes de resolucions i acords, i després
de l'apartat de precs i preguntes, l'alcaldessa va cloure el Ple.
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