RESUM DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CAMARLES CELEBRAT EN DATA 1 DE JUNY DE 2017
En data 1 de juny de 2017 s’ha celebrat la sessió plenària núm. 4 a les 13:30
hores a la sala de plens de l’Ajuntament de Camarles.
L’ordre del dia del ple ha estat la següent:
1r – Aprovació acta anterior en data 4 de maig de 2017
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
2n – Presa de posició de la regidora electa per Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, Sra. Montserrat Bonet i Caudet
Pren possessió del càrrec prestant jurament o promesa pel Reial Decret
707/1979. Seguidament l’Alcalde i tota la corporació, va felicitar a la nova
regidora pel seu nomenament i li donà la benvinguda, fent-li saber que es trobaria
com a casa, demanant-li col·laboració tant a nivell personal com de partit.
3r – Aprovació promoció, programa d’espectacles taurins 2017, per l’Excm
Ajuntament, Programa espectacles taurins.
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
4t – Aprovació provisional modificació puntual POUM àmbit PAU2 “Els
Sequers”.
El Ple de la corporació va acordar, en data 30 de març de 2017, aprovar
inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit
PAU2 “ Els Sequers”.d’aquest municipi.
L’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel termini d'un mes,
mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
i en un diari de gran divulgació en l’àmbit municipal i a través del web
www.camarles.cat.
També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals
confronta el terme municipal i no es van demanar els informes als organismes
afectats per raó de les seves competències, atès que la modificació puntual no
afectà a cap organisme ni de l’Administració de la Generalitat ni d’altres.
Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions
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
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Bàrbara Curto Camisón i cinc abstencions dels /les Srs./es Josep Antoni Navarro
Serra, Estanislao Martínez Puig, Joan Llorenç Also Gas, Montserrat Bonet
Caudet i Laura Bonet Iborra.
5è – Proposta d’acord resolució al·legacions i aprovació definitiva
modificació plantilla Ajuntament.
Amb data 30 de març de 2017, el Ple municipal va aprovar inicialment la
modificació de la plantilla de l’ajuntament, amb l’objecte de procedir a la creació
de la plaça d’arquitecte tècnic en règim de funcionari, posant de manifest que
una vegada proveïda l’Ajuntament procediria a l’amortització de la plaça
d’arquitecte tècnic com a personal laboral.
L’esmentat acord es va publicar al BOPT núm. 71 de data 11 d’abril de 2017 , i
a la vegada es va concedir tràmit d’audiència a l’interessat, per termini de 15 dies
hàbils per a la defensa dels seus drets i interessos.
Amb data 16 de maig de 2017 i registre d’entrada núm. 541, el Sr. B.B.V
presenta escrit d’al·legacions.
Per tant es proposa al Ple municipal:
Desestimar totes les al·legacions presentades en base als fonaments de dret
anteriors.
Aprovar definitivament la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament.
Donar trasllat a l’interessat, fent-li saber que contra l’aprovació definitiva de la
plantilla de personal, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justíicia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a
comptar des de el dia següent de la seva publicació.
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 cinc vots en contra dels /les Srs./es Josep Antoni
Navarro Serra, Estanislao Martínez Puig, Joan Llorenç Also Gas, Montserrat
Bonet Caudet i Laura Bonet Iborra.
En el torn d’explicació el Sr. Navarro Serra, com a portaveu del grup va
manifestar que “no volem que es toqui cap plaça de ningú de la plantilla de
personal, fins l’extinció dels seus contractes, per jubilació o per qualsevol altra
causa”.
6è – Aprovació nomenclàtor del Parc de la zona esportiva entre Lligallos i
de la Placeta entre els carrers baix Ebre i Lleida.
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Atès que el proper dia 10 de juny s’inaugurarà el Parc de la zona esportiva i la
plaça entre els carrers Baix Ebre i Lleida als Lligallos, es proposa l’aprovació dels
següents noms:
Parc de la Infància, per al Parc dela zona esportiva
Plaça 8 de març “Dia Internacional de les dones”, per la placeta entre els carrers
Baix Ebre i Lleida.
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 cinc abstencions dels /les Srs./es Josep Antoni Navarro
Serra, Estanislao Martínez Puig, Joan Llorenç Also Gas, Montserrat Bonet
Caudet i Laura Bonet Iborra.
El portaveu d’ERC, el Sr. Navarro, va preguntar si per a la elecció dels noms
s’havia fet un procés selectiu, manifestant l’Alcalde que no.
Intervingué la Sra. Laura Bonet, regidora d’ERC, suggerint que per a properes
vegades es faci un procés participatiu a nivell municipal.
La Sra. Zaragoza, regidora del PDeCAT intervingué per a dir que properament
es regularà tot el que aquí estem dient amb un reglament de procés de
participación ciutadana municipal.

7è – Ratificació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Ebre i els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre per desplegar el
funcionament del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre 2017
dintre del projecte Baix Ebre Avant.
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
L’Alcalde va proposar que es publique el conveni al web municipal, per al general
coneixement i per a que la gent del poble ho pugui veure i utilizar.
El regidor d’ERC, el Sr. Navarro, va sugerir que es faci saber que la gent es té
que apuntar al SOC.
La regidora del PDeCAT, la Sra. Camisón, va preguntar si aquesta gent treballen
sols o poden treballar conjuntament amb la regidoria corresponent. Manifestant
l’Alcalde que ells necessiten un coordinador i per tant l?Ajuntament tindrà que
designar un tècnic interlocutor.

8è – Informes de l’Alcaldia
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•

L’Ajuntament ha rebut un diploma distintiu de la FUE (Finestreta Única
Empresarial).

•

Informa que el 10 de juny s’inauguraran el Parc Infantil i la Plaça 8 de març
als Lligallos, invitant a tots els membres del consistori.

•

A l’efecte l’Alcalde va explicar els passos que s’havien donat per a que
una personalitat de la Generalitat fos l’encarregada de l’acte.

•

Primer se li va dir a la Presidenta del Parlament de Catalunya Sra.
Forcadell, que per problemes d’agenda va tenir que declinar. En segon
lloc se li va dir a la Sra. Begoña Curto ,Subdirectora General de
Coordinació de Policies Locals i veïna d’aquest municipi, que també per
problemes d’agenda no va poder acceptar. Per últim se li ha dit a la Sra.
Maria Cinta Mestre, que va ser mestra del col·legi dels Lligallos, acceptant
estar present a l’acte inaugural.

•

També l’Alcalde, va comentar com a novetat d’aquest any, que
l’ajuntament anirà a buscar a les pubilles, amb un rondalla.

La regidora Sra Bàrbara Camisón va aprofitar per a dir que com els regidors ens
tenim que fer fotografies per a festes , aquestes ens servirien també per al portal
de la transparència municipal.
Abans de finalitzar el Ple, el regidor Sr. Llorenç Also, recordà a l’alcalde que se
li tindria que fer entrega a la nova regidora d’ERC, del Pin de l’Ajuntament.
Manifestant l’Alcalde que efectivament així era, i acte seguit se li va fer entrega
del Pin acreditatiu del càrrec.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les catorze
trenta hores.
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