RESUM DEL PLE ORDINÀRI DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2018
EL passat 25 de novembre, va tenir lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de
Camarles, una sessió plenària ordinària. Abans d’iniciar la sessió plenària el
regidor d’ERC, el Sr. Navarro, va sol·licitar que es guardes un minut de silenci
per la mort d’un regidor de l’Ajuntament en la legislatura 1996-1999. Un
cop finalitzat el minut de silenci, es va aprovada l'acta anterior. Acte seguit
es van donar compte de les resolucions d’Alcaldia del núm. 44 a la 89.
En el següent punt de l'ordre del dia, es va efectuar l’aprovació dels actes
taurins de la Festa de la Segregació que es realitzarà el proper 7 de
desembre.
En el punt numero quatre, es va aprovar, en efectes a partir de l’1 de gener
de 2018, un increment de les retribucions dels empleats públics al servei de
l’Ajuntament de Camarles d’1,5% i el 0,25%. S’acorda abonar els
endarreriments derivats d’aquest dos increment en la propera nòmina que
sigui possible.
Amb el departament d'Hisenda, El Ple Municipal va aprovar per unanimitat
dels deu membres assistents a la sessió (3 PDeCAT i 3 Regidors no adscrits i
5 d’ERC) el model de control intern per a la fiscalització i intervenció de la
gestió econòmica financera.
A continuació es van presentar els crèdits que te l’Ajuntament fins ara, per
poder realitzar una aprovació inicial de modificació de crèdit mitjançant
crèdit extraordinari i suplement de crèdit; exposant-lo al públic durant un
termini de quinze dies hàbils, i si no es presenten reclamacions, l’acord serà
ferm. Aquesta aprovació va ser aprovada per unanimitat pels deu membres
assistents al Ple.
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El penúltim punt de la sessió del ple, es va aprovar l’acta de les operacions
de delimitació entre els termes municipals de Deltebre i Camarles, signada
el passat 23 de maig de 2018. L’acta va ser aprovada per unanimitat, el que
representa el quòrum de la majoria absoluta en relació d’onze que
legalment constitueix la Corporació.
Un cop realitzades les votacions de l'ordre del dia, l'alcaldessa va informar
que ja estaven publicades al BOPT i DOGC les bases reguladores de la plaça
de Fontaner-Electricista per a l’Ajuntament.
Per tancar la sessió i com a proposicions urgents l’Alcaldia va presentar dues
proposicions: la primera va ser la nominació “1 d’octubre” a una plaça o
equipament municipal i l’altra la creació de la Comissió Informativa de
Participació Ciutadana.
El grup d’ERC va manifestar que consideraven que aquest nom “1
d’octubre” es devia de donar a la Plaça del Mercat, l’Alcaldessa manifestà
que com els fets van passar als col·legis, que seria el més adient posar
aquest nom a l’equipament nou que s’està construint. Els membres d’ERC
consideren que els fets van ser de tal dimensió que aquest nom es tindria
que donar a una plaça o carrer. Al no posar-se d’acord els grups que formen
el Ple, s’acorda realitzar una consulta de participació ciutadana per veure
que vol fer la gent.
Amb la creació de la Comissió de Participació Ciutadana, s’acorda crear-la.
Als precs i preguntes dels regidors, el regidor d’ERC el Sr. Estanislao
Martínez, va preguntar els tràmits de la casa en ruïna, intervingué
l’alcaldessa, la Sra. Sandra Zaragoza, que tots els tràmits segueixen el seu
curs, tal com preveu la Llei.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa va aixecar la sessió
plenària.
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