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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CAMARLES. 
 
Número de la sessió 4/ 2018 
Data: 24-05-2018 
Hora d’inici:  19:30hores 
Hora finalització: 20:30 hores 
Lloc:  ajuntament de Camarles Sala d’actes 
ASSISTENTS  
 
Presidenta :       Na Sandra Zaragoza Vallés                                              
 
Regidors:               
                           En Ramón Brull Melich  
                           Na Bàrbara Curto Camisón 
                           En Jordi Bonet Curto 
                           Na Lluïsa Esmel Cardona 
                           En Elíes Bonet Cervera 
                                                                                                       
                           En Josep Antoni Navarro Serra 
                           En Llorenç Also Gas 
                           Na Laura Bonet Iborra                                                     
                           En Estanislau Martinez Puig 
                                           
                                                                             
Secretaria :     Na Teresa Roca Castell  
Va excusar la  seva assistència  la regidora Na Montserrat Bonet Caudet 
 
01.-APROVACIÓ ACTES ANTERIORS DE DATA 22/02/2018, 22/03/2018 I 05/04/2018.  
Seguidament es dona compte de les actes anterior de data 22 de febrer, 22 de març i 5 d’abril de 
2018, que són aprovades. 
 
02.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 12 A 43 DE 2018. 

Seguidament es dona compte de les Resolucions de l’Alcaldia números 12 a 43, restant el Ple 

assabentat a l’efecte. 
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03.-APROVACIÓ PROMOCIÓ, PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES TAURINS 2018, PER L’EXCM. 

AJUNTAMENT, PROGRAMACIÓ ESPECTACLES TAURINS LLIGALLOS I CAMARLES. 

 

D’acord amb el que disposa  l’article 6.1 de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre de regulació de les festes 
tradicionals amb bous, el ple municipal  per  unanimitat dels deu membres assistents; 
 Acorda: 
 
1r. -  Sol·licitar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes tradicionals amb 
bous amb motiu de FESTA MAJOR CAMARLES 2018 i LLIGALLOS 2018 
 
2n. -  Aprovar el programa d’espectacles taurins següent:  
 
PROPOSTA ESPECTACLES TRADICIONALS AMB BOUS FESTA MAJOR LLIGALLOS 2018 

 

 

Programa d’espectacles taurins 
 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc o recorregut 

23/06/2018 Bous a la plaça 00:01 00:30 RECINTE DE FESTES (nit del 22 al 23) 

23/06/2018 Bou embolat 00:30 01:00 RECINTE DE FESTES (nit del 22 al 23) 

25/06/2018 Bous a la plaça 18:30 21:30 RECINTE DE FESTES 

26/06/2018 Bous a la plaça 18:30 21:30 RECINTE DE FESTES 

27/06/2018 Bous a la plaça 18:30 21:30 RECINTE DE FESTES 

27/06/2018 Bou capllaçat 21:30 22:20 C. Les Flors 

C. Sant. Joan 

C. Alt Penedès 

Av. Catalunya 

C. Baix Ebre 

C. Sant Joan 

Pl. Església 

Av. Conseller J. Navarro 

C. Ponent 

RECINTE DE FESTES 

28/06/2018 Bous a la plaça 18:30 20:30 RECINTE DE FESTES 

28/06/2018 Bou salvatge 20:30 20:45 RECINTE DE FESTES 

28/06/2018 Bous a la plaça 20:45 21:30 RECINTE DE FESTES 

28/06/2018 Bou embolat 23:00 23:30 RECINTE DE FESTES 

29/06/2018     Bous a la plaça 18:30 21:30 RECINTE DE FESTES 

29/06/2018 Bou embolat 23:00 23:30 RECINTE DE FESTES 

30/06/2018 Bous a la plaça 18:30 20:00 RECINTE DE FESTES 

30/06/2018 Bou salvatge 20:00 20:15 RECINTE DE FESTES 
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30/06/2018 Bous a la plaça 20:15 21:30 RECINTE DE FESTES 

30/06/2018 Bou embolat 22:00 22:30 RECINTE DE FESTES 

     

  

 

 
 

 

Programa d’espectacles taurins   CAMARLES  2018 
 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc o recorregut 

21/07/201

8 

Bous a la plaça 00:01 00:30 RECINTE DE FESTES(nit del 20 al 21) 

21/07/201

8 

Bou embolat 00:30 01:00 RECINTE DE FESTES(nit del 20 al 21) 

21/07/201

8 

Bou capllaçat 07:30 08:20 Pl. Don Diego de Leon 

C. Vint 

C. Vint-i-set 

C. Trenta 

C. Vint-i-tres 

RECINTE DE FESTES 

21/07/201

8 

Bous a la plaça 18:30 21:00 RECINTE DE FESTES 

22/07/201

8 

Bous a la plaça 18:30 21:30 RECINTE DE FESTES 

23/07/201

8 

Bous a la plaça 18:30 21:30 RECINTE DE FESTES 

23/07/201

8 

Bou capllaçat 22:00 22:50 RECINTE DE FESTES 

C. Tres 

C. Un 

C. Dos 

C. Vint-i-set 

C. Trenta 

Pl. Don Diego de Leon 

C. Vint-i-tres 

RECINTE DE FESTES 

26/07/201

8 

Bous a la plaça 18:30 21:30 RECINTE DE FESTES 
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27/07/201

8 

Bous a la plaça 18:30 22:00 RECINTE DE FESTES 

27/07/201

8 

Bou embolat 22:00 22:30 RECINTE DE FESTES 

28/07/201

8 

Bou capllaçat 18:00 18:50 C. Trenta 

Pl. Don Diego de Leon 

C. Vint-i-tres 

RECINTE DE FESTES 

28/07/201

8 

Bous a la plaça 18:50 22:00 RECINTE DE FESTES 

28/07/201

8 

Bou embolat 22:00 22:30 RECINTE DE FESTES 

 
04.-APROVACIÓ REVISIÓ PADRÓ MUNICIPLA A 1 DE GENER DE 2018. 

 

ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal 
d’habitants referida a l’1 de gener de 2018, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme 
durant l’exercici 2017. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el 
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers 
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els 
diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2018. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la 
qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció 
General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per tot això, el Ple municipal  per unanimitat, ACORDA: 
 
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d’habitants 
d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018, i que conté la xifra total d’habitants del 
municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017  El resum que s’aprova és 
el següent :  
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1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 
 

Homes Dones Població 

1.839 1.759 3.598 

 
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2018, que resulta d’aquesta rectificació, 
juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi 
a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions 
tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població. 
 

05.-DELEGACIÓ EN EL CONSELL COMARCAL DE LES COMPETÈNCIES DE SALUBRITAT PÚBLICA 

MUNICIPAL. 

 
L’article 25.2 j) de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, aquest contempla una competència 
genèrica en matèria de salubritat pública:  
“2. El Municipi exercirà en tot cas com competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:  
j) Protecció de la salubritat pública.”  
 
Es considera una plaga el conjunt d’éssers vius que, en un lloc determinat, per la seva abundància o per 
les seves característiques poden causar molèsties, perjudicis, problemes sanitaris o econòmics a les 
persones  
 
 És important controlar aquestes plagues urbanes per protegir la salut de les persones i per mantenir la 
via pública i els edificis municipals d'ús públic sanejats i poder garantir-ne la salubritat. Per tant, el control 
de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per a les implicacions en la salut pública i 
en la qualitat de vida dels ciutadans.  
 
Emparant-nos en aquesta previsió, els Ajuntaments es veurien possibilitats per a delegar les competències 
en aquesta matèria a favor dels Consells Comarcals, i per tant, aplicar un sistema similar al que es segueix 
en l’Àrea de residus analitzat a l’apartat anterior i que s’ajusta a la legalitat vigent. 
 
L’Ajuntament de CAMARLES, com a gestor del risc per a la salut , ha de mantenir la salubritat en els espais 
públics  i en els edificis de titularitat municipal, i vetllar perquè en els espais de titularitat privada no es 
desenvolupi cap plaga que pugui afectar la salubritat del lloc o crear molèsties entre la ciutadania. 
 

 
 
L’Ajuntament de CAMARLES, no disposa de la capacitat tècnica per poder dur a terme la gestió o la 
contractació dels servei per poder realitzar un control correcte i acurat de la població de mosquits.  
 
És evident, a més, que el control d’aquests. no es pot realitzar de forma aïllada al terme municipal sinó  
que és del tot necessari realitzar una actuació conjunta en la globalitat de territori deltaic. 
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Des de l’any 1990 i fins l’actualitat, el control de les poblacions de mosquit es venia realitzat pel Consorci 
per a la desinsectació i desratització de delta de l’Ebre del qual aquest Ajuntament era membre consorciat. 
 

 
Així, l’Ajuntament de CAMARLES  en l’exercici de la competència de protecció de la salubritat pública, ha 
de vetllar per la continuïtat d’aquest control i, tal com hem exposat, considera que la gestió ha de ser 
realitzada per un mateix  organisme de forma conjunta i efectiva.  
 
L’article 10 de la Llei 26/2010 disposa que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis 
de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser 
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de 
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. L’encàrrec 
de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 
exercici i, per tant, és responsabilitat de l’òrgan, organisme o entitat pública que l’ha fet dictar els actes o 
les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en què s’integri l’activitat material concreta 
objecte de l’encàrrec.  

L’article 25.1.c) del decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el tex refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, disposa que la comarca exerceix Les competències que li deleguin o li encarreguin 
de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats 
i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels 
recursos necessaris per a exercir-los. 

L’article 164.1 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, disposa que l’establiment dels serveis comarcals requereix la justificació de la 
implantació en els aspectes tècnic, jurídic i econòmic, la qual s’ha de contenir en una memòria, llevat que 
la implantació figuri en el programa d’actuació de la comarca. Així, el Programa d’Actuació Comarcal del 
baix Ebre per al període 2018-2011, preveu la següent actuació: 

105 SALUBRITAT PÚBLICA – PLANIFICACIÓ, GESTIÓ, TRACTAMENT I CONTROL 
 DE PLAGUES 

 
Situació del servei / activitat / obra: 

 
EXISTENT 

▪ SERVEI: X  

▪ ACTIVITAT:  

▪ OBRA: X 

 
Descripció: 
 
- Servei de control de les plagues de mosquits (totes les tipologies) 
- Servei de control de mosca negra i altres espècies 
- Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut 
- Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals 
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I.Objectius: 
Oferir serveis que s’inclouen en l’àmbit competencial municipal des d’una perspectiva de servei global  
d’àmbit territorial que fa possible la seva gestió i eficàcia 

 

 
Destinataris: 
Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre 
 

 
Metodologia: 
Delegació de competències en matèria de salubritat per part dels ajuntaments al Consell Comarcal 
Encàrrec de gestió del Consell Comarcal al COPATE 
 

 
Recursos humans: 
Propis del COPATE 
 

 
Recursos financers: 
Propis dels ajuntaments 
Finançament altres administracions 
 

 
Observacions i propostes de millora: 
La prestació dels serveis pot comportar la necessitat d’executar alguna obra d’infrastructura  
 

 
 
Per tot això,  el Ple municipal per la unanimitat dels deu membres assistents i representants de tots els 
grups polítics. 
ACORDA: 
 
Primer. Delegar al Consell Comarcal del Baix Ebre la gestió de les competències, en el terme municipal de 
CAMARLES, dels següents serveis  
 
 Servei de control de les plagues de mosquits (totes les tipologies) 
 Servei de control de mosca negra i altres espècies 
 Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut 
 Serveis de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals 
 
Segon. Atès que la delegació de competències  comporta de la transferència dels recursos necessaris per 
a exercir-les, l’Ajuntament de CAMARLES i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran anualment un  
conveni  regulació i de quantificació econòmica.  
 
Tercer. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del Baix Ebre 
encarregui la gestió al seu ens instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per 
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tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a terme totes les actuacions administratives necessàries 
per a la formalització de tots els contractes administratius corresponents. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que procedeixi a la seva acceptació.   
 

06.-DONAR COMPTE DE L’ATORGAMENT A L’AJUNTAMENT DE CAMARLES DEL SEGELL 

INFOPARTICIPA 2017. 

Per l’Alcaldessa es va donar compte, de l’atorgament a l’Ajuntament de Camarles del segell 

Infoparticipa lliurat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per la qualitat i transparència 

de la comunicació pública local. 

Va donar les gràcies  als funcionaris que han  treballat per a aconseguir aquesta fita, i  principalment 

a Joel  i a la regidora  de comunicació Na Barbara Curto, pel treball ben fet. 

 

La regidora, va agrair a tots els regidors la seva disposició en facilitar tota la documentació requerida, 

donant les gràcies pel seu compromís i transparència. 

 

07.-APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT REGULADOR DE LA CESSIÓ DÚS DE LES INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS A ENTITATS. 

 

Aquest punt , a petició de l’equip de Govern, es retira de l’ordre del dia als efectes de poder millorar-

lo, i retornar-lo al Ple, per a la seva aprovació. 

 

Proposta que es acceptada per unanimitat. 

 

08.-APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL MUNICIPI. 

 

 Atès el Reglament que a continuació es detalla, el Ple municipal per unanimitat dels deu membres 

assistents ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana del municipi. 

 

Segon.-  Sotmetre aquest acord a informació pública dels interessats per un termini de trenta dies 
a comptar des de l’endemà de la publicació, perquè en aquest període es pugui examinar l’expedient 
i formular les reclamacions que es considerin oportunes. Cas de no presentar-se’n l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord. 
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INDEX 

Els objectius de la Participació Ciutadana 

CAPÍTOL I. EL DRET A LA INFORMACIÓ I A LA PARTICIPACIÓCIUTADANA 

• Article 1. Els drets dels ciutadans a participar i a ser informats 

• Article 2. L’obligació municipal d’informar 

• Article 3. Dret a l’assistència a les sessions públiques 

• Article 4. Sessions que es consideren públiques 

• Article 5. Procediment per obtenir l’accés a la documentació 

• Article 6. Documentació de lliure accés 

• Article 7. Documentació restringida 

• Article 8. El dret de petició 

• Article 9. El dret de proposta 

• Article 10. La consulta popular 

CAPÍTOL II. PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Article 11. Comissió Permanent de Participació Ciutadana 

CAPÍTOL III. LA PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS  

• Article 12. El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes 

• Article 13. Reconeixement, definició, drets i deures de les associacions ciutadanes 

• Article 14. Dret de les associacions ciutadanes a rebre informació 

• Article 15. Dret a tenir un espai a la pàgina web municipal 

• Article 16. Deures de les associacions ciutadanes 

• Article 17. Intervenció de les associacions ciutadanes en el Ple municipal  
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CAPÍTOL IV. LA PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS 

• Article 22. Drets dels ciutadans/es a la participació ciutadana  

• Article 23. Torn obert de paraula en els Plens Municipals 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

DISPOSICIÓ FINAL 

ANNEX I 

Preàmbul 

Amb l'aprovació d'aquest Reglament de Participació Ciutadana, l'Ajuntament de Camarles fa 
explícita la voluntat d'incrementar els canals de participació de la ciutadania en els afers públics dl 
nostre municipi. 
 
La implicació dels ciutadans i ciutadanes en el bon funcionament de la vida col·lectiva no s'ha de 
limitar a l'elecció dels seus representants a l'Ajuntament. El bon funcionament del municipi no és 
una responsabilitat exclusiva de l'administració municipal: les actituds de respecte i civisme vers les 
persones que convivim a Camarles, la coresponsabilitat en les decisions que ens afecten a tots i 
totes, la participació activa i responsable des d’entitats i associacions, són alguns dels elements claus 
que permetran a la ciutadania un accés als afers municipals. 
 
És també funció d'aquest Reglament de Participació Ciutadana la creació d'estructures col·lectives 
de deliberació i d'acords sobre el funcionament del municipi, que fomentin una reflexió i visió global 
de Camarles per damunt de visions sectorials limitades a interessos i/o problemes immediats o de 
tipus corporatiu. Aquests òrgans han de permetre que els ciutadans i les ciutadanes i les persones 
amb càrrecs públics que els representen valorin i debatin conjuntament els temes que els afecten, 
respectant sempre la capacitat de decisió pròpia de l'Ajuntament. 
 
Una altra de les finalitats d'aquest Reglament de Participació Ciutadana és la d'ajudar a fomentar la 
formació cívica i democràtica de la ciutadania de Camarles, promovent un millor coneixement de 
les institucions democràtiques locals i la coresponsabilitat en els afers públics. En aquest sentit, 
l'Ajuntament assumeix el compromís de facilitar la màxima informació sobre les activitats, obres i 
serveis municipals per mitjà dels diversos suports materials i tecnològics que avui existeixen i, 
alhora, de recollir i donar 
resposta a les opinions o demandes que li arribin a través de qualsevol d'aquests mitjans. 
 
El reglament a més, ha de garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes a la participació i ha de 
potenciar un teixit associatiu ric, plural i participatiu. 
 
Per tant, la participació ciutadana s’entén com un procés continuat de democratització de la vida 
municipal. 
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En aquest sentit, els objectius immediats de les polítiques de participació són els següents: 
 

• Multiplicar els canals de comunicació entre l’Ajuntament i els ciutadans, per tal de garantir 
el seu accés a la més àmplia informació sobre les activitats, obres i serveis municipals. 

• Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels projectes ciutadans. 

• Incrementar el nivell de participació del ciutadà en la presa de decisions. 

• Reforçar el teixit associatiu mitjançant una política de suport a les entitats. 

• Fomentar estructures de federació i coordinació entre les entitats i associacions. 

• Promoure el voluntariat de persones i entitats en el desenvolupament de programes i 
projectes de caràcter cívic. 

• Posar a disposició del moviment ciutadà la infraestructura necessària per al seu 
desenvolupament, dissenyat i executant una xarxa d’equipaments cívics adequada a la 
dinàmica de l’associacionisme local i a les possibilitats del municipi. 

• Apropar la gestió municipal als ciutadans tot i millorar-ne l’eficàcia. 
 
CAPÍTOL I. EL DRET A LA INFORMACIÓ I A LA PARTICIPACIÓCIUTADANA 
 
Article 1. Els drets dels ciutadans a participar i a ser informats 
 
a. Es consideren ciutadans i ciutadanes de Camarles totes aquelles personesque, independentment 
de la seva nacionalitat, constitueixen el padrómunicipal d’habitants. 
 
b. Els ciutadans i ciutadanes de Camarles majors de 18 anys formen part delRegistre de Participació 
Ciutadana de forma automàtica. 
 
c. Aquelles persones no empadronades en Camarles que vulguin formar partdel Registre de 
Participació Ciutadana hauran de sol·licitar el seu ingrésacreditant la seua vinculació amb el 
municipi. Correspondrà a la Comissióde Participació Ciutadana la decisió d’acceptar o denegar el 
seu ingrés. 
 
Són drets de tots els ciutadans, en els termes previstos tant en la legislació generalcom en aquest 
Reglament, els següents: 
 
a. Rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptesmunicipals. 
 
b. Consultar la documentació, els arxius i els registres de la Corporació quanla documentació tingui 
la condició de pública o s’acrediti un interès directeen l’assumpte. 
 
c. Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats i delsseus antecedents. Per 
exercir aquest dret cal que el sol·licitant acrediti laseva condició d’interessat en el procediment. 
 
d. La participació dels ciutadans en el govern municipal mitjançant l’exercicidels drets de petició, 
proposta i consulta popular. 
 
e. Ser rebut per les autoritats municipals. 
 



12/23 

 

f. Assistir a les reunions del Ple municipal. 
 
Article 2. L’obligació municipal d’informar 
 
2.1.- L‘Ajuntament facilitarà, en termes generals, una informació àmplia, puntual i objectiva sobre 
els assumptes i les activitats municipals pels mitjans següents:  
 
a. En el tauler d’anuncis de la Corporació s’exposarà un extracte de les resolucions i dels acords dels 
òrgans municipals en les quals pugui assistir o pugui participar el públic. 
 
b. En els mitjans d’informació pública municipal com ara el ban municipal, la pàgina web 
www.camarles.cat, l’aplicació Bandos.es, el llistat de correu electrònic, i altres sistemes com les 
xarxes socials 
 
c. L’ajuntament publicarà amb una periodicitat trimestral un Butlletí Informatiu Municipal. El Butlletí 
Informatiu Municipal és un mitjà objectiu d’informació de l’Ajuntament i no una eina de difusió de 
les opinions de les associacions o de la ciutadania. 
 
Article 3. Dret a l’assistència a les sessions públiques 
 
3.1.- Tots els ciutadans podran assistir a les sessions dels òrgans de govern municipal si tenen el 
caràcter de públiques. 
 
Article 4. Sessions que es consideren públiques 
 
4.1.-Tindran el caràcter de públiques les sessions de l’Ajuntament en Ple, sempre que no es declari 
el debat secret en els termes esmentats en la legislació aplicable i en aquest Reglament. 
 
Article 5. Procediment per obtenir l’accés a la documentació 
 
5.1.- La documentació relativa als acords i les resolucions efectives dels òrgans de govern municipals 
se sol·licitarà a l’Alcaldia. 
 
5.2.- Una vegada sol·licitada la consulta, s’autoritzarà de forma immediata o en un termini no 
superior als deu dies hàbils. Una vegada transcorregut aquest termini, s’entendrà l’autorització 
formalment concedida, si no hi ha denegació expressa. 
 
5.3.- L’eventual denegació de la sol·licitud, la motivaran i la justificaran alguns dels supòsits 
esmentats expressament en la legislació aplicable o en aquest Reglament. 
 
5.4.- L’expedició de certificats i còpies es regularà pel que estableix aquest Reglament i la legislació 
vigent i quedarà sotmesa a les taxes corresponents. 
 
Article 6. Documentació de lliure accés 
 
6.1.- Els ciutadans tindran dret, en tots els casos, a accedir a la informació i a ladocumentació que 
els afecte directament i personalment dins dels límits queestableixen les lleis. 



13/23 

 

 
Article 7. Documentació restringida 
 
7.1.- Els drets referits a la informació i a la consulta de documentació resten, enqualsevol cas, 
limitats en tot el que afecte la seguretat i la defensa de l’Estat, lainvestigació de delictes o la intimitat 
de les persones. 
 
Article 8. El dret de petició 
 
8.1.- Totes les persones, físiques o jurídiques, individual o col·lectivament, podran exercir el dret a 
petició mitjançant el qual podran formular sol·licituds en temes de competència municipal o 
demanar aclariments sobre les actuacions municipals. 
 
8.2.- La petició s’ha d’exercir per escrit i s’haurà de resoldre en els terminis establerts per la legislació 
vigent. Es pot exercir per qualsevol mitjà escrit, ja sigui en suport paper o electrònic, sempre que 
permeti acreditar la seva autenticitat. 
L’escrit ha d’incloure necessàriament la identitat del sol·licitant, el lloc o el mitjà triat per a la 
pràctica de les notificacions, l’objecte i el destinatari de la petició. 
 
8.3.- El destinatari de la petició pot ser l’Alcalde o qualsevol dels càrrecs polítics delegats per 
aquesta, i serà resolta pel mateix destinatari. 
 
Article 9. Dret de proposta 
 
9.1.- Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a formular, a l’Alcalde/ssa o als regidors i les 
regidores delegats, propostes d’actuació relatives a matèries de la competència  municipal o 
d’interès local. El destinatari o la destinatària de la proposta informarà el signatari sobre el curs que 
pensa donar a la proposta. 
 
9.2.- La proposta s’ha d’exercir per qualsevol mitjà escrit, ja sigui en suport paper o electrònic, 
sempre que permeti acreditar la seva autenticitat. L’escrit ha d’incloure necessàriament la identitat 
del sol·licitant, el lloc o el mitjà triat per a la pràctica de les notificacions, l’objecte i el destinatari de 
la petició. 
 
9.3.- En cas que la proposta es converteixi en objecte de tractament en algun òrgan col·legiat 
municipal, una vegada tractada la qüestió, s’enviarà al seu autor en el termini màxim de 30 dies una 
còpia de la part corresponent de l’acta de la sessió. 
Així mateix, l’Alcalde podrà requerir la presència de l’autor/a perquè l’expliqui i la defensi. 
 
Article 10. La consulta popular 
 
10.1.- L‘Ajuntament, d’acord amb l’Article 71 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, podrà sotmetre a consulta popular els assumptes de la competència pròpia municipal 
i de caràcter local que siguin especialment rellevant per als interessos dels ciutadans, excepte els 
relatius a la hisenda local. 
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10.2.- L’Ajuntament podrà celebrar consultes ciutadanes per iniciativa del Ple, a proposta de la 
Comissió Permanent de Participació Ciutadana o per petició ciutadana havent recollit un 20% de 
signatures de ciutadans més majors de 18 anys. En aquest darrer cas caldrà presentar nom i 
cognoms, número de DNI i signatura. 
 
10.3.- La consulta popular, en tots els casos, preveurà: 
 
a. El dret de tots els ciutadans censats amb majoria d’edat a ser consultats. 
 
b. El dret que la consulta expressi les possibles solucions alternatives amb la màxima informació 
possible, escrita i gràfica. 
 
10.4.- Correspon a l’Ajuntament fer els tràmits pertinents per dur a terme la consulta popular sobre 
matèries de la seva competència. 
 
10.5.- Tot el que no preveu aquest Article es regularà pel que disposa la legislació estatal i de la 
comunitat autònoma vigents. 
 
10.6.- En tot cas, el Ple ratificarà la convocatòria d’una consulta ciutadana. En cas que la iniciativa 
no sigui ratificada pel Ple, caldrà exposar els motius de la denegació. 
 
10.7.- En cap cas una consulta ciutadana pot tractar sobre tributs i l’establiment de preus públics, 
ni sobre qüestions que ja hagen estat sotmeses a consulta ciutadana durant la mateixa legislatura. 
 
10.8.- El resultat de la consulta ciutadana serà pres en consideració sempre que la participació sigui 
com a mínim del 40% dels ciutadans majors de 18 anys. 
 
10.9.- La consulta ciutadana consistirà en una o diverses preguntes tancades, elredactat de les quals 
serà aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Les preguntes podentenir dues o més respostes possibles i es 
contempla la possibilitat de formularpreguntes la resposta de les quals consisteixi a ordenar per 
preferències diferentsalternatives. 
 
10.10.- La convocatòria d’una consulta ciutadana ha de comportar necessàriamentunes mesures 
d’informació pública garantides per l’Ajuntament sobre lesalternatives en qüestió que permeten a 
tots els ciutadans i ciutadanes accedir a lespropostes realitzades pels grups polítics municipals i pels 
grups socials de Camarles. 
 
CAPÍTOL II. PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Article 11. Comissió Permanent de Participació Ciutadana 
 
11.1.- La Comissió Permanent de Participació Ciutadana és l’òrgan de coordinació dels processos de 
participació ciutadana del municipi de Camarles. 
 
11.2.- Les decisions de la Comissió seran únicament decisions de forma sobre els processos i 
mecanismes de participació com a instruments. La Comissió no està autoritzada per prendre 
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decisions fermes de contingut sobre les temàtiques que es porten a participació. La decisió sobre el 
contingut correspon únicament a la ciutadania. 
 
11.3.- La convocatòria de l’acte de constitució de la Comissió es farà en els primers quatre mesos 
després de les eleccions municipals. 
 
11.4.- Podran assistir a aquest acte totes les persones que formen part del cens o del Registre de 
Participació Ciutadana, encara que no hagen estat convocats i els Representants legals, 
legítimament acreditats, pertanyents a associacions veïnals. 
Igualment el President de la comissió autoritzarà la participació del veí que ho 
sol·liciti quan el tema a tractar l'afecte particularment. 
11.5.-La Comissió Permanent de Participació Ciutadana, amb la voluntat d’aconseguir el  màxim 
acord polític i social, estarà formada per:  
 
a. L’Alcalde/ssa o el Regidor en qui delegui.  
 
b. Una representació de cada grup polític municipal cercant sempre la proporcionalitat existent 
entre els diferents grups representats en la Corporació municipal. 
 
c. Un representant de cada associació inscrita en el Registre Municipal  
 
d. Tres representants de la ciutadania. 
 
e. Els tècnics que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran veu però no vot. 
 
11.6.- Amb la voluntat de garantir la màxima pluralitat i de mantenir el caràcter social i no polític de 
les places corresponents als representants de les associacions i la ciutadania, els càrrecs electes no 
poden optar a ocupar cap d’aquestes places. 
 
11.7.- Una mateixa persona no pot ocupar més d’una plaça a la Comissió Permanent de Participació 
Ciutadana. 
 
11.8.- El procediment d’elecció dels representants dels ciutadans/es serà per sorteig entre els 
candidats presentats. El sorteig serà públic i es farà el mateix dia de constitució de la Comissió. Els 
candidats s’hauran d’inscriure a l’Ajuntament almenys tres setmanes abans de la celebració 
d’aquest acte i l’Ajuntament farà pública la llista de candidats. 
 
11.9.- Les funcions de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana són:  
 
a. Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana de les polítiques puntuals que es 
sotmeten a participació. 
 
b. Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius. 
 
c. Preparar la documentació dels temes que es sotmeten a participació ciutadana. 
 
d. Mobilitzar els participants dels diferents processos participatius. 
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e. Organitzar el procés d’informació i reflexió previ a la celebració  d’una consulta ciutadana o altres 
mecanismes departicipació ciutadana. 
 
f. Difondre els resultats dels processos participatius. 
 
11.10.- Les decisions de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana esprendran, sempre que 
sigui possible, per consens entre tots els seus membres. Quanno s’arribi al consens es realitzarà una 
votació en la que cada representant, excepteels tècnics de l’Ajuntament, tindrà un vot. La votació 
serà favorable quan sigui aprovada per 2/3 parts dels assistents. 
 
11.11.- De la Comissió Permanent de Participació Ciutadana en poden sortir sol·licituds per a 
celebrar Consultes Ciutadanes i Audiències Públiques. 
 
CAPÍTOL III. LA PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS 
 
Article 12. El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes 
 
12.1.- El registre Municipal d'Entitats Ciutadanes té la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer 
el número d’entitats existents a la població, els seus objectius i la seva representativitat, amb 
l’objecte de permetre una correcta política municipal de foment de l’associacionisme ciutadà. 
 
12.2.- El manteniment de les dades del Registre d’Entitats Ciutadanes es portarà des de 
l’Ajuntament. 
 
12.3.- Les inscripcions (Annex I) es faran a sol·licitud de les entitats interessades, que en qualsevol 
cas, hauran d’aportar les dades o els documents següents: 
 
a. Estatuts de l’Entitat 
 
b. El número d’inscripció en el Registre General d’Associacions i en altres Registres públics. 
 
c. El nom de les persones que ocupen els càrrecs directius. 
 
d. Número de socis de l’entitat. 
 
e. Domicili social. 
 
12.4.- En els quinze dies següents al de la recepció de la sol·licitud d’inscripció acompanyada de les 
dades esmentades, l’autoritat competent de l’Ajuntament notificarà a l’entitat que ha estat inscrita. 
A partir d’aquest moment es considerarà donada d’alta a tots els efectes. 
 
12.5.- Les entitats inscrites tindran l’obligació de notificar al Registre les modificacions produïdes en 
les dades registrades durant el mes següent al que aquestes es produeixin. L’Ajuntament podrà 
requerir-los, a fi i efecte de conèixer el funcionament de les associacions, els pressuposts i el 
programa d’activitat anual. 
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12.6.- L’incompliment d’aquestes obligacions faculta l’Ajuntament per donar de baixa del Registre 
l’associació. 
 
Article 13. Reconeixement, definició, drets i deures de les Associacions ciutadanes 
 
13.1.- Als efectes d’aquest reglament, l’Ajuntament reconeix com a entitats i associacions 
ciutadanes aquelles amb personalitat jurídica pròpia, inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions, que radicades en el terme municipal de Camarles, no tinguin ànim de lucre i siguin 
portadores d’interessos col·lectius de caràcter general que afecten els ciutadans de Camarles, o bé 
sectorials de caràcter cultural, juvenil, esportiu, assistencial, mediambiental, d’esplai, cívic o social. 
 
13.2.- S’exclouen expressament dels drets i deures reconeguts en els Articles 13.3, 14,15 i 
16d’aquest reglament les organitzacions de caràcter polític (partits i coalicions electorals) pel fet 
que hi ha una legislació pròpia i normes específiques respecte del finançament, el funcionament i la 
intervenció directa, mitjançant les eleccions, en la política municipal. 
 
13.3.- Les associacions ciutadanes gaudiran, en els termes establerts en la legislació i en aquest 
Reglament, dels drets següents: 
 
a. Ser informades de les iniciatives i dels assumptes municipals que puguin interessar-los. 
 
b. Accedir a la documentació i prendre part en els òrgans de participació previstos en aquest 
Reglament. 
 
c. En la mesura de les possibilitats econòmiques municipals en cada exercici, l’Ajuntament 
fomentarà l’existència de les entitats ciutadanes atorgant-los ajudes econòmiques i facilitant l’ús 
dels mitjans públics, segons les normes reguladores que s’establiran per a aquest cas. 
 
Article 14. Dret de les associacions ciutadanes a rebre informació 
 
14.1.- Sense perjudici del dret general d’accés a la informació municipal reconegut als ciutadans en 
general, les entitats degudament inscrites segons el que s’estableixen aquest Reglament gaudiran 
dels drets següents: 
 
a. Rebre en el seu domicili social, sempre que les sol·liciten, cada una de les publicacions de caràcter 
periòdic que editi l’Ajuntament, i les altres informacions concretes que exposi o divulgui 
l’Ajuntament, sempre que puguin ser d’interès per a l’entitat, en atenció als seus objectius. 
 
b. Les associacions rebran informació d’aquells projectes urbanístics o nous  serveis que afecten al 
seu àmbit d’actuació, abans de la seva aprovació oposada en funcionament. 
 
Article 15. Dret a tenir un espai a la pàgina web municipal 
 
15.1.- L’Ajuntament reservarà un espai per a cada entitat del Registre Municipal d’Associacions a la 
pàgina web del municipi. En aquest espai a més de les dades públiques del registre es mostraran 
aquells continguts que decideixi la pròpia entitat. 
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Article 16. Deures de les associacions ciutadanes 
 
16.1.- Les entitats ciutadanes tindran a més dels drets reconeguts en aquest reglament, els deures 
següents: 
 

• Deure de fomentar el respecte de les instal·lacions, equipaments i mobiliari urbà del poble. 

• Deure de promoure la convivència cívica. 

• Deure de vetllar pel bon funcionament dels serveis municipals. 
 
Article 17. Intervenció de les associacions ciutadanes en el Ple municipal 
 
17.1.- Les sol·licituds d’intervenció en el Ple aniran dirigides a l’alcalde/ssa mitjançant una instància 
presentada en el Registre Municipal. 
 
17.2.- Tenen dret a formular precs i preguntes a les sessions plenàries aquelles entitats legalment 
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes. 
Els precs i preguntes es faran sempre per escrit. 
 
17.3.- Els continguts de les propostes d’intervenció hauran de referir-se a qüestions d’especial 
rellevància i d’interès ciutadà i limitar-se a l’àmbit de les competències municipals, també 
identificaran la persona designada per l’entitat per a intervenir en el Ple. 
 
17.4.- L’alcalde/ssa decidirà la seva inclusió en l’ordre del dia del Ple municipal o bé, si ho considera 
adient, remetrà la sol·licitud al president del consell de participació ciutadana afectat pels seus 
continguts perquè es tracte en una sessió del consell. 
 
17.5.- En el transcurs de la sessió plenària, quan arribi el punt de les intervencions de les entitats 
ciutadanes, l’alcalde/ssa (o la persona en qui delegui) donarà la veu al representant degudament 
acreditat de cada una de les entitats que hagen sol·licitat intervindre. Les intervencions s’ajustaran 
a un temps màxim de 3 minuts i als continguts enunciats en la sol·licitud presentada. En el cas 
d’haver moltes intervencions, l’alcalde/ssa, podrà optar per remetre’n algunes a una sessió 
posterior del Ple. 
 
17.6.- Finalitzades les intervencions, l’alcalde/ssa o el regidor en qui delegui respondrà 
a les qüestions plantejades. 
 
CAPÍTOL IV. LA PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS 
 
Article 18. Drets dels ciutadans/es a la participació ciutadana 
 
18.1.- Els ciutadans i ciutadanes, ja sigui de forma individual o de forma col·lectiva, tenen dret a ser 
informats de l’activitat i els assumptes municipals d’una forma àmplia i objectiva, a accedir als arxius 
públics i a utilitzar tots els mitjans d’informació que l’Ajuntament estableixi en els temes i amb 
l’abast que determini la legislació general sobre la matèria i les ordenances. 
 
18.2.- A fi de facilitar la màxima informació a la ciutadania, l’Ajuntament exposarà les actes de plens, 
les comissions de govern i els documents que esderiv en dels processos de participació ciutadana, 
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no només al taulell municipal d’informació sinó també a la pàgina web del municipi 
www.camarles.cat. Els pregons seran publicats a l’aplicació de Bandos.es 
 
18.3.- Qualsevol altra informació ha de ser sol·licitada per escrit. La sol·licitud  identificarà la persona 
que la presenta, ja sigui a títol individual o en nom d’un col·lectiu, i delimitarà de manera clara i 
precisa les dades i les informacions que es vulguin consultar o obtindre. 
 
18.4.- L’alcaldia és l’òrgan encarregat de dictar la resolució de les sol·licituds i ho farà en el termini 
màxim de 30 dies. 
 
18.5.- Tota publicació o difusió d’informació es farà tenint en compte la legislació vigent sobre 
protecció de dades. 
 
18.6.- L’exercici del dret d’accés a la informació pública només es pot restringir en els termes que 
disposi la legislació. En cap cas l’Ajuntament pot denegar la informació per un altre motiu que no 
sigui el legal. 
 
18.7.- Els ciutadans i ciutadanes, individual o col·lectivament, tenen dret a ser rebuts per l’Alcalde i 
pels Regidors i Regidores de l’Ajuntament. 
 
18.8.- Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a assistir a les sessions del Ple Municipal. 
 
Article 19. Torn obert de paraula en els Plens Municipals 
 
19.1.- Les sol·licituds d’intervenció en el Ple aniran dirigides a l’alcalde/ssa mitjançant una instància 
presentada en el Registre Municipal. 
 
19.2.- Els precs i preguntes es faran sempre per escrit o l’alcalde/ssa doni torn de paraula. 
 
19.3.- Correspondrà a l’alcalde/ssa moderar les intervencions ciutadanes. 
 
19.6.- Finalitzades les intervencions, l’alcalde/ssa o el regidor en qui delegui respondrà 
a les qüestions plantejades de paraula o per escrit en un termini inferior a 15 dies. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Aquelles entitats no inscrites en el Registre General d’Associacions i que manifesten la voluntat de 
formar part del Registre Municipal d’Associacions seran reconegudes com a tals de forma 
provisional sempre i quan acrediten la seva existència prèvia a l’aprovació d’aquest reglament i 
compleixin els requisits establerts en el Registre General d’Associacions. Aquestes entitats 
disposaran de sis mesos per formalitzar la seva inscripció al Registre General d’Associacions de la 
Generalitat i si no ho fan quedaran fora de tots els òrgans previstos en aquest Reglament. 
 
Totes les normatives i òrgans de nova creació previstos en aquest reglament han de ser elaborats i 
constituïts respectivament en un termini no superior a un any després de l’aprovació definitiva 
d’aquest reglament. 
 

http://www.camarles.cat/
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera.- Els dubtes que susciten la interpretació i l’aplicació d’aquest Reglament els resoldrà 
l’Alcaldia.  
 
Segona.- Tot el que no hagi previst aquest Reglament quant al règim de funcionament i a altres 
particularitats es regirà, en el seu cas pel Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals o pel Reglament Orgànic Municipal. 
 
Tercera.- Després de l'aprovació d'aquestes normes es reconeix a les Associacions Veïnals de 
Camarles, que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals, com a entitats 
ciutadanes d'interès públic municipal . 
 
Quarta.- Aquestes normes de participació ciutadana quedaran modificades o derogades, si escau, a 
l'entrada en vigor de qualsevol llei o reglament de rang superior. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament de Participació Ciutadana entrarà en vigor als 30 dies de la seua publicació en el 
BOP si no es produeix cap al·legació, d’acord amb l’Article 70.2de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX I 
 
INSCRIPCIÓ REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS  
 
SOL·LICITANT 
 

Nom i Cognoms: 

DNI/CIF: 

Carrer: Núm.: Esc.: 

Localitat: C.P: 

Telf.: Correu electrònic: 
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En nom i representació de l’Associació: 

Amb domicili social a: 

Telèfon: Correu electrònic: 

 
 
SOL·LICITA 
 
La inscripció d’aquesta associació en el Registre Municipal d’Associacions de Camarles,d´acord amb 
el que disposa l´art. 236.4 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
DOCUMENTACIÓ APORTAR 
 
1. Estatuts de l´associació. 
2. Certificació d´inscripció al Registre General d´Associacions i en altresregistres públics. 
3. Relació de les persones que ocupen càrrecs directius. 
4. Pressupost d´enguany. 
5. Programa d´activitats d´enguany. 
6. Certificació del nombre de socis. 
7. NIF 
 
 
 
 
Camarles, ________ de _______________________de ___________ 
 

09.-INFORMES DE L’ALCALDIA 

 

Seguidament l’Alcaldessa informà: 

 

-De l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Deltebre i Camarles, per 

la  Sèquia Sanitària o Sèquia Mare ,duta a terme el dia 23 de maig a l’ajuntament de Deltebre, amb 

representants de la Generalitat  i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,  a la que va assistir la 

comissió de delimitació municipal, formada pels regidors Sr. Brull i Navarro, el tècnic municipal i la 

secretaria de la Corporació, l’Alcaldessa va excusar la seva assistència. 

 

Quan la Generalitat enviï l’acta  de delimitació oficial, haurà de ser aprovada pel ple municipal amb 

quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
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-De la taula de negociació el proper dia 1 de juny per a l’apertura de negociacions de l’acord 

regulador de les condicions de treball dels empleats públics funcionaris i laborals de l’ajuntament 

de Camarles. 

-De la carta tramesa pel Sr.  Millo,  Delegat el Govern a Catalunya, referent  a la simbologia partidista 

en els carrers , places, façanes  i edificis públics del municipis, recordant que els ajuntaments tenen 

que mantenir neutralitat en la gestió dels espais públics dels que són competents i responsables. 

L’Alcaldessa va donar lectura a la carta de referència, manifestant que la seva proposta es contestar 

la carta de la següent manera: 

 

“1.- Els Ens Locals demanem al Sr. Millo, com a representant d’una administració, que respecti al 

món local i la seva autonomia. 

2.-Ens preocupa precisament la instrumentalització partidista de la Delegació del Govern, amb 

intents d’ingerència constant en la política i administració municipal. 

3.-La Carta que ha enviat a tots els Alcaldes/ses contravé una altra carta, que és la Carta Europea 

de l’Autonomia Local. 

4.-La confrontació no la provoquen els símbols als espais públics, si no el menyspreu a les institucions 

i càrrecs electes. 

5.-El Sr. Millo utilitza el seu càrrec de Delegat del Govern amb unes finalitats impròpies. 

6.-Posem de manifest al Sr. Millo, que l’espai públic es de tothom i l’han de regir les normes bàsiques 

del civisme, la convivència i el respecte. Des del món local aquestes són les normes que les promouen 

així com la del respecte per la llibertat d’expressió de tots els veïns i veïnes.” 

 

 

No tenim que votar, però si el Ple ho troba bé, l’Alcaldessa li contestaria via carta en nom de tota la 

Corporació. 

 

Intervingué el regidor d’ERC, Sr. Navarro per a dir “ que es deuria destruir la carta i no fer cas, 

aquesta persona està declarada “persona non grata” pels esdeveniments de repressió i força  del 

dia 1 d’octubre i per tant aquest home no existeix i personalment ell no li contestaria. 

Si bé  considera que si l’Alcaldessa vol contestar via carta , que ho faci en nom de la Corporació. 

 

10.-PROPOSICIONS URGENTS. 

No n’hi varen haver. 

 

11.-PRECS I PREGUNTES 

 

Intervingué el regidor Sr. Also ( ERC), per a pregunta com es regula el tema de les permutes de 

personal? 

Contestà l’Alcaldessa dient que hi ha una regulació  al respecte, i que si es refereix a la permuta d’un 

Policia Local del municipi amb un altre d’Amposta, comentar-li que l’expedient està iniciat, però 
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manquen informes de les  Corporacions afectades a més d’una sèrie de documentació que es deu 

de lliurar a l’Administració. 

 

En un principi, l’Alcaldessa considera que no podem permetre un envelliment del cos policial, que 

de moment no hi ha resolució definitiva  al respecte i que ja s’informarà de si la permuta al final es 

du a terme. 

 

El Sr. Navarro d’ERC, preguntà si s’havia atès la consideració de la regidora  d’ERC Sra. Bonet 

,respecte a una línia de subvencions de l’ACM de  wifi gratuït. Que es comprovés ,per si  encara eren 

a temps  de sol·licitar-ho. 

 

 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les vint trenta hores  . 
 
Vist i Plau                                                                       La Secretaria 
 
L’Alcaldessa 
 
 
 
Sandra Zaragoza Vallés                                             Teresa Roca Castell 
 
 
 


