RESUM DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CAMARLES CELEBRAT EN DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2017.
En data 23 de novembre de 2017 s’ha celebrat la sessió plenària núm. 12 a les
19:30 hores a la sala de plens de l’Ajuntament de Camarles.
L’ordre del dia del ple ha estat la següent:
1r – Aprovació de les acta anterior en data 31 d’octubre de 2017.
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
2n – Donar comptes de les resolucions d’Alcaldia del 53 al 61.
Resta el Ple municipal assabentat a l’efecte.
3r - Sorteig membres taules electorals eleccions al parlament de catalunya del 21
de desembre de 2017.

Es realitza el sorteig dels membres de les taules electorals per al 21 de
desembre.
4t – Espectacles taurins Fest de la Segregació de Camarles 2017.
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
5è – Informes d’Alcaldia
• De la Resolució del Departament d’Ensenyament per la qual s’autoritza a
l’Ajuntament de Camarles perquè desafecti de l’ús escolar les antigues escoles
de l’escola Sant Àngel.
• De l’anunci al BOPT de 23 de novembre de 2017 de la concessió demanial per
l’ocupació privativa del carrer vint-i-tres amb la Plaça Diego de León, per a la
instal·lació d’un quiosc de venda de productes de joc de la ONCE.
• De l’anunci publicat al BOPT de data 18 d’octubre de 2017 referent al procés
selectiu personal funcionari interí arquitecte tècnic ( grup A2) amb formació de
borsa de treball.
Informant que finalitzat el termini de presentació d’instàncies només s’havien
presentat 6 candidats, que la prova de coneixement de la llengua catalana es
faria el proper dia 14 de desembre i l’oposició el dia 15 de desembre.
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• Que abans del Ple s’havia fet la reunió amb els veïns del municipi sobre les
novetats de BASE en el tema de tributs, anomenat “Compte de Pagament
Personalitzat” consistent en la possibilitat d’agrupar diferents tributs municipals
(IBI,IVTM,IAE, Taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu guals, recollida
d’escombraries etc... excepte la taxa de subministrament d’aigua) en un compte
comú i fragmentar el pagament en nou mensualitats sense interessos.
• L’Alcaldessa respecte a l’escrit presentat pel grup municipal, d’ERC amb data
30 d’octubre, expedient urbanístic sancionador contra una veïna del municipi,
informà el següent: primer de tot manifestar que aquesta veïna va interposat un
contenciós administratiu contra l’ajuntament, que el judici es va celebrar fa
aproximadament un mes i que estem a l’espera de conèixer la sentència. En cap
moment aquesta veïna
ha estat indefensa, sinó més bé al contrari, des de l’Ajuntament ja l’anterior
Alcalde Sr. Brull, i ara jo com Alcaldessa, acompanyats per la secretaria de la
Corporació, van anar juntament amb la veïna E.M.M, als Serveis Territorials
d’Urbanisme de Terres de l’Ebre, per a poder trobar una solució a l’expedient
d’obres en qüestió. Se li van donar alternatives per a poder legalitzar l’obra,
alternatives que van ser ignorades per la veïna en tot moment.. Hi ha que
recordar que l’expedient urbanístic de les obres va ser denegat per la CUTE, i
que per tant l’obra en qüestió no gaudeix de cap llicència municipal al respecte,
i es troba totalment acabada, per tant quan tinguem la sentència lliurarem una
còpia al respecte, per al seu coneixement i efectes.
6è - Proposicions urgents.
No n’hi varen haver.
7è - Precs i preguntes.
No n’hi varen haver.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les tretze
vint hores
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