RESUM DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CAMARLES CELEBRAT EN DATA 4 DE MAIG DE 2017
En data 4 de maig de 2017 s’ha celebrat la sessió plenària núm. 3 a les 19:00
hores a la sala de plens de l’Ajuntament de Camarles.
En excusa la seva absència la Regidora Municipal d’ERC, Sra. Joana Fortuño
Aguiló.
L’ordre del dia del ple ha estat la següent:
1r – Aprovació acta anterior en data 30 de març de 2017
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
2n – Donar comptes resolució alcaldia núm. 4 a 13 de 2017
Al respecte de la resolució intervingué el Sr. Also, per a preguntar un altre cop,
quines gestions s’havien dut a terme sobre l’aprofitament del domini públic, pel
tema de la terrassa del bar de Manolita.
Contesta l’Alcalde, que no s’havia aconseguit l’actual domicili de la titular però
que d’ofici per l’ajuntament es desmuntaria la terrassa que envaeix la via pública,
i que pareix ser que l’activitat s’ha donat de baixa.
3r – Proposta de d’aprovació manifest de recolzament als plantejaments
del front institucional del Delta de l’Ebre.
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
4t – Proposta d’acord d’aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de
l’Ajuntament de Camarles.
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
5è – Nomenar representant de l’Ajuntament, per a la dissolució del consorci
de serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià
(CODE)
El Ple municipal, a proposta de l’alcaldia acorda nomenar a la regidora Sra.
Sandra Zaragoza Vallés
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6è – Donar comptes de la Auditoria de personal i econòmica-financera
Intervingué la regidora Sra. Zaragoza, per a comentar que la elaboració d’una
Auditoria tant personal com econòmica financera, va ser una promesa electoral,
de les darreres eleccions municipals, als efectes de saber i tenir un punt de
partida, per a la pròpia gestió municipal, i veure quines polítiques es tenien que
seguir.
Es va donar lectura de l’informa de conclusions dels auditors, restant el Ple
Municipal assabentat a l’efecte.
L’alcalde intervingué comunicant que no obstant l’auditoria o control extern, té
anualment l’Auditoria interna de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de
Catalunya als efectes de garantir la seguretat jurídica dels comptes municipals.
7è – Aprovació inicial pressupost municipal i plantilla 2017
APROVAT per sis vots a favor dels/les Srs./es Ramón Brull Melich, Lluïsa Esmel
Cardona, Jordi Bonet Curto, Sandra Zaragoza Vallés, Elíes Bonet Cervera i
Bàrbara Curto Camisón i quatre abstencions dels /les Srs./es Josep Antoni
Navarro Serra, Estanislao Martínez Puig, Joan Llorenç Also Gas i Laura Bonet
Iborra.
8è – Informes d’Alcaldia
-

-

Felicitatció del Director General de la Policia al Sr. Manel Cabrera Cabrera
en l’acte institucional del Dia de les Esquadres de la Regió Policial Terres
de l’Ebre el 24 d’abril.
Carta lliurada al Departament de Territori i sostenibilitat, Sr. Josep Rull i
Andreu.

9è – Proposicions urgents
Renuncia al càrrec de la regidoria electa de la legislatura 2015-2019
Acceptació renuncia al càrrec de regidoria d’ERC la Sra. Joana Fortuño Aguiló
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents
10è – Precs i preguntes
El Sr. Navarro va preguntar si l’Ajuntament tenia coneixement, que des del
Consell Comarcal s’havien aprovat dos programes, un socio-laboral i l’altres socieducatiu, en els quals es demanava a l’Ajuntament l’habilitació d’un espai, per
tal de poder prestar servei.
En el programa socio-educatiu, es preveu que l’aportació de l’Ajuntament sigui
d’uns 9.000 euros.
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Intervingué l’Alcalde per comunicar que el CCBE havia tramès model de
convenis per al seva signatura.
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