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RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 7 DE FEBRER DE 2019 
 
El passat 7 de febrer va tenir lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Camarles sessió plenària 

ordinària. A l’iniciar el Ple es va aprovar per unanimitat l’acta del passat 22 de novembre de 

2018, i seguidament la secretaria va donar compte de la resolució d’alcaldia núm. 90 de 2018 

fins la 12 del 2019. 

 

En el següent punt de l'ordre del dia, es donà compte de la sentència 181/2018 del Jutjat 

Contenciós Administratiu 2 de Tarragona de l’empresa Costa Seda S.L contra l’Ajuntament de 

Camarles, desestimant el recurs interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local en data 

28 de febrer de 2017, per la qual cosa es denega l’ús turístic en la vivenda situada al polígon I, 

parcel·la 80 per tractar-se d’una vivenda il·legal implantada en sòl no urbanitzable.  

 

Al punt quatre, el Ple Municipal va aprovar inicialment el plànol de delimitació de les mesures 

de prevenció dels incendis forestals al municipi de Camarles, amb cinc vots favorables (3 PDeCAT 

i 2 Regidors no adscrits) i 4 abstencions del grup d’ERC. El portaveu del grup d’ERC va explicar la 

seva abstenció per la manca d’informació al respecte i per que no han tingut temps material 

d’estudiar-se el plànol avui exposat. L’alcaldessa intervingué per a dir que això era l’aprovació 

inicial, que hi haurà un període d’informació pública d’un mes, i després es portarà a l’aprovació 

definitiva. 

 

El següent punt del dia es va aprovar per unanimitat el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de 

Camarles 2018-2021 realitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 

En el punt número sis es va aprovar les actuacions a incloure al PAM 2019 amb els següents vots 

(3 PDeCAT i 2 Regidors no adscrits) i 4 abstencions del grup d’ERC, on la Diputació de Tarragona 

va assignar a l’Ajuntament un subvenció de 72.764 euros, destinant 22.385 € a l’adquisició d’una 

carreta i un tractor de segona mà per a la Brigada Municipal i 50.379 € a la despesa corrent. 

 

En els informes d’alcaldia, es va informar del dia que se celebraran les proves del concurs-

oposició a Fontaner-Electricista, la sol·licitud de la RLT per al personal de l’Ajuntament, una 

al·legació al DUPROCIM, l’empresa encarregada del servei d’assessorament en la DPD i les obres 

de la rotonda de la N-340.  

 

En moment dels precs i preguntes, el Sr. Estanislao Martínez (ERC) va preguntar qui era el 

tribunal qualificador, en les proves del Fontaner-Electricista; contestant l’alcaldessa que al 

Decret 12/2019, que se li va adjuntar dintre de l’ordre del dia hi figurava la seva composició. El 

regidor va contestar que potser no ho havia llegit. 
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