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RESUM DEL PLE ORDINÀRI DEL 24 DE MAIG DE 2018 
 
El dijous 24 de maig va tenir lloc, al Saló de Plens de l'Ajuntament de 
Camarles, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig del 
2018. L'alcaldessa, sandra Zaragoza, va presidir el Ple i va donar el tret de 
sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l'alcaldessa va 
donar compte de la resolució de l'Alcaldia del 12 al 43, en acabar, es va 
passar directament al següent punt de l'ordre del dia. 
 
El punt 3, va ser l'aprovació de la programació d'espectacles taurins de la 
Festa Major dels Lligallos i de Camarles per al 2018, va ser aprovat per 
unanimitat del Ple. 
 
El darrer punt d'aquest Ple, va ser el resum general corresponent a la 
rectificació del Padró Municipal d'Habitants, referit a 1 de gener de 2018, 
amb un resultat de 3.598 habitants. Aquest punt va ser aprovat per 
unanimitat del Ple. 
 
En l'àmbit de Medi Ambient, es va acordar per unanimitat de tots els 
representants polítics del Ple, delegar al Consell Comarcal del Baix Ebre la 
gestió de les competències següents: Control de plagues de mosquit, mosca 
negra i altres espècies i de la desinfecció i desratització d'equipaments i 
infraestructures municipals. 
 
En l'àmbit de Comunicació, es va donar compte de l'atorgament 
del Segel Infoparticipa 2017, lliurat per la UAB, per la qualitat i 
transparència de la comunicació pública local. 
 
Finalment, els darrers dos punts d'aquest Ple van tractar les aprovacions 
inicials dels Reglaments de Cessió d'ús de les instal·lacions municipals a 
entitats i del Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Un cop finalitzat l'ordre del dia, a l'apartat d'informes d'alcaldia, l'alcaldessa 
va informar de les operacions de delimitació entre el terme de Camarles i 
Deltebre, per la Sèquia Sanitària. La Sr. Zaragoza va donar lectura de la 
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resposta que es donarà a la carta rebuda del Sr. Millo (Delegat del Govern 
a Catalunya)., després de l'apartat de precs i preguntes, l'alcaldessa va 
concloure el Ple. 

mailto:ajuntament@camarles.cat
http://www.camarles.cat/

