RESUM DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CAMARLES CELEBRAT EN DATA 22 DE JUNY DE 2017
En data 22 de juny de 2017 s’ha celebrat la sessió plenària núm. 7 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 actes anterior en data 12 i 13 de juny de 2017
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
2n - Donar compte resolució alcaldia, nomenament membres de la Junta de
Govern Local i Tinents d’Alcalde.
Un cop proclamada Alcaldessa d’aquest municipi al Ple municipal de data 13 de
juny de 2017, aquesta alcaldia en virtut de la potestat d’autoorganització, ha de
designar els membres que han d’integrar la Junta de Govern Local i els tinents
d’alcalde.
- Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament els
regidors i les regidores següents:
•
•
•
•

Sr./Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sr./Sra. Ramón Brull Melich
Sr./Sra. Bàrbara Curto Camisón
Sr./Sra. Jordi Bonet Curto.

- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que
tot seguit es relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local:
•
•
•

Sr./Sra. Ramón Brull Melich, primer tinent d’alcalde
Sr./Sra. Bàrbara Curto Camisón, segona tinent d’alcalde
Sr./Sra. Jordi Bonet Curto, tercer tinent d’alcalde

3r - Donar compte resolució alcaldia delegació atribucions en les
regidories.
Governació, urbanisme, Hisenda i Ensenyament: Na Sandra Zaragoza Vallès
Fires Festes i serveis: En Ramón Brull Melich
Promoció Econòmica i Comunicació: Na Bàrbara Curto Camisón
Medi Ambient,Indústria i Agricultura: En Elies Bonet Cervera
Esports i cultura: En Jordi Bonet Curto
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Joventut, Benestar Social i Sanitat: Na Lluïsa Esmel Cardona
4t - Proposta d’acord règim dedicació càrrecs electes.
La Sra. Sandra Zaragoza Vallés, alcaldessa d’aquesta corporació, exercirà el
seu càrrec amb dedicació parcial de 4 hores i percebent l’import de 1.000 euros
nets mensuals.
Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny
i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social.
Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
•
•
•

Ple, 150 euros/sessió.
Junta de Govern Local, 200 euros/ sessió.
Comissions Informatives, 100 euros/sessió.

S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
5è - Donar compte composició comissions informatives.
Seguidament es dona compte de la composició de les comissions informatives,
en base a les assignació dels grups polítics a les mateixes:
•
•
•
•

Comissió Informativa d’Urbanisme, Indústria, Medi Ambient, Agricultura i
Serveis.
Comissió Informativa d’Hisenda - Especial de Comptes.
Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Benestar Social i Sanitat.
Comissió Informativa de Joventut, Festes i Fires, Esports, Promoció
Econòmica i Comunicació.

6è - Nomenament representant de l’ajuntament al Consorci de Polítiques
ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), Consorci gestió de Residus
(REBÊ), Mancomunitat Delta-Tres, Consorci Televisió Local Terres de
l’Ebre, Consorci Localret, Consorci Desenvolupament Baix Ebre i Montsià.
Per la qual cosa aquesta Alcaldessa proposa a l’ajuntament Ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Nomenar representant de l’ajuntament de Camarles al Consorci de
Polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) com a titular a Na
Sandra Zaragoza Vallès i suplent a En Ramón Brull Melich.
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Segon.- Nomenar representant de l’ajuntament de Camarles al Consorci per a la
gestió dels residus del Baix Ebre (REBÉ) com a titular a Na Sandra Zaragoza
Vallès i suplent a En Ramón Brull Melich
Tercer.- Nomenar representant de l’ajuntament de Camarles a la Mancomunitat
Delta Tres com Alcaldessa a Na Sandra Zaragoza Vallès i com a regidor a En
Ramón Brull Melich.
Quart.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Camarles al Consorci Televisió
Local Terres de l’Ebre i Localret com a titular a Na Bàrbara Curto i Camisón i
suplent de En Jordi Bonet Curto.
Cinquè.- Nomenar representant de l’ajuntament de Camarles al Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre , com a titular a En Ramón Brull Melich i suplent
a Na Sandra Zaragoza Vallès.
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.

7è - Donar compte actes Festes Majors Lligallos 2017.
El Ple resta assabentat.
8è - Sol·licitud subvenció obres Pla d’Acció Municipal 2017
a) Adequació part edifici antigues escoles i construcció cobert per activitats.
b) Reforma Casal Camarlenc 1ª Fase.
Seguidament es presenten al Ple municipal els dos projectes a incloure al Pla
d’Acció municipal de la Diputació 2017 (PAM), quina subvenció es de 218.506,00
Euros.
• Adequació part de l’edifici antigues escoles i construcció cobert per activitats
amb un import total de l’actuació iva inclòs de 173.250,00€
• Reforma Casal Camarlenc 1ª Fase amb un import total de l’actuació iva inclòs
de 56.181,30 €.
L’alcaldessa Sra. Zaragoza, respecte al projecte de les escoles va explicar que
es tractava de conservar l’edifici dels antics pàrvuls, la seva essència, en
definitiva es tracta de rehabilitar el que existeix i fer una coberta o lloc semicobert, que podran seguir utilitzant com fins ara les entitats municipals.
Va afegir que qualsevol regidor que vulgui veure els projectes els té a la seva
disposició tant a l’Alcaldia com al departament de Secretaria.
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S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
El regidor d’ERC Sr. Estanis, va preguntar si sabíem quan sortiria el concurs de
la contracta, per si de cas el seu gendre que era contractista l’interessava i volia
presentar-se .
Contestant-li l’Alcaldessa, que com a membre de la comissió d’urbanisme ja se’n
assabentaria.
9è - Aprovació espectacles taurins Festa Major Camarles 2017.
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
10.- Informes de l’Alcaldia
Seguidament l’alcaldessa donà compte del diploma lliurat per la Generalitat per
la declaració de bé cultural d’interès nacional en la categoria de zona d’interès
etnològic de la coetera Piñol de Camarles.
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