RESUM DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CAMARLES CELEBRAT EN DATA 30 D’AGOST DE 2017.
En data 30 d’agost de 2017 s’ha celebrat la sessió plenària núm. 8 a les 19:00
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 22 de juny de 2017
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
2n – Es dona compte resolucions d’Alcaldira , núm 14 a 52
Restant el Ple municipal assabentat a l’efecte.
3r – Es dona compte de la liquidació de l’exercici 2015.
Restant el Ple municipal assabentat a l’efecte.
4t - Aprovació festes locals 2018.
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, establir com a festes
locals del 2018 el dia 25 de juliol i el dia 7 de desembre.
5è - Expedient delimitació termes municipals en el marc de l’elaboració del
mapa municipal de Catalunya: Nomenament Comissió Municipal de
Delimitació.
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, designar la següent
Comissióp Municipal de Delimitació a:
Alcaldessa: Sandra Zaragoza Vallés
Regidors: Ramón Brull Melich ( PSC), Josep Antoni Navarro Serra (ERC)
Tècnic Municipal: Baltasar Bonet Vila
Secretària: Teresa Roca Castell
6è - Informes de l’Alcaldia.
No n’hi varen haver
7è - Proposicions Urgents.
No n’hi varen haver.
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8è - Precs i Preguntes
El regidor SR. Navarro (ERC), preguntà a l’Alcaldessa respecte a l’1 d’octubre si
es faria la cessió dels col·legis, per ser utilitzats com a espais electorals en el
tema del procés.
Contestà l’Alcaldessa, que si, que el proper dia 1 de setembre té una reunió a la
Generalitat, per a la designació d’un representant en el tema del procés, i que al
respecte es seguiran totes les directius del govern de la Generalitat.
El mateix regidor fa el següent prec: Que a la Plaça Presidents hi ha una senyal
de Stop vertical que quasi no es veu, i a la vegada no es respecta. Suggereix
que es pinti en groc a la calçada la senyal de Stop en horitzontal, als efectes
d’evitar accidents..
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les dinou
quaranta-cinc hores .
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