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RESUM DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 10 DE MAIG DE 2019 
 
El Ple de l’Ajuntament de Camarles va aprovar, en sessió extraordinària celebrada el 10 de maig, 

l’acta del 29 d’abril. Pel que fa a l’acta del dia 3 el regidor Antoni Navarro (ERC) i Ramón Brull 

(No adscrit)  van matisar el següent: 

 

El regidor Sr. Ramón Brull fa la següent matisació fent constar que on deia: 
“Respecte a les gravacions manifesta (el Sr Navarro ) que el van citar a l’ajuntament per tenir 
una reunió respecte al tema de referència i que al arribar al despatx de l’Alcaldia es va trobar 
amb l’empresa contractista i li va semblar interessant gravar per a veure que deia l’empresari al 
respecte”. S’ha d’afegir el següent text: “Que aquesta gravació feta al despatx de l’Alcaldia se li 
va donar al tècnic municipal Baltasar Bonet a canvi d’altres gravacions d’un govern anterior.” 
Pel que fa al regidor, el Sr. Antoni Navarro no va entregar cap escrit. 
 
Després de matisar l’acta del 3 d’abril, es va aprovar el Decret d’Alcaldia de la liquidació del 
pressupost 2017, i es va acordar elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l’any 
en curs i el següent per corregir el desequilibri. 
 
A continuació, es va aprovar el Pla Local de Joventut 2019-2023, amb 6 vots favorables (3 PdCAT 
i 3  No adscrits)  i l’abstenció dels 3 regidors (d’ERC) que van justificar la seva abstenció a la falta 
de temps per poder estudiar amb deteniment el nou Pla esmentat. 
 
En el següent punt del Ple, després d’acceptar les al·legacions presentades per al DUPROCIM 
(Document Únic de Protecció Civil Municipal), el Ple acorda per unanimitat, publicar el 
document al web de l’Ajuntament i comunicar-ho a Amiblu Pipes Spain S.A, Protecció Civil de 
les Terres de l’Ebre i al servei de Medi Ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori de 
la Diputació de Tarragona, per al seu coneixement i efectes. 
 
Un cop fetes les votacions dels diferents punts i, després de l’apartat de precs i preguntes, 
l’alcaldessa va finalitzar el Ple. 
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