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RESUM DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 18 DE JULIOL DE 2019 
 
El passat 18 de juliol va tenir lloc al saló de Plens de l’Ajuntament una sessió extraordinària. 
L’Alcalde, Josep Navarro, va presidir el Ple i va donar-ne inici. Un cop esmenat a petició de la 
regidora Sandra Zaragoza Vallés del grup municipal Junts, en el punt 7è de l’acta del dia 5 de 
juliol. “dedicacions i retribucions càrrecs electes” la omissió en la part dispositiva del grup Junts 
en la seva abstenció. 
 
Acte seguit es va realitzar la votació secreta per elegir el jutge o jutgessa de Pau, on es van 
presentar set ciutadans/es a la convocatòria. La candidata va ser Susanna Bo Guillem, que va 
obtenir la majoria absoluta de vots com a Jutgessa de pau de Camarles. 
 
El punt tres, referent a l’aprovació definitiva del Compte General dels Pressupost 2017, va ser 
aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es. 
 
Exercici 2017: 

• Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.346.615,84 euros, un passiu 
de 10.346.615,84 euros i un resultat de l’exercici de 8.165,06 euros. 

• Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un 
resultat de 8.165,06 euros. 

• Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
2.984.193,44 euros, unes obligacions pendents de pagament de 2.941.197,45 euros, 
unes desviacions negatives de 108.016,96 euros i un resultat pressupostari ajustat de 
151.012,95 euros. 

• Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’ exercici, 
es parteix d’un patrimoni net de 8.401979,28 euros i al final de l’exercici hi ha un 
patrimoni net de 8.160.874,24 euros. 

• Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut 
en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 312.361,06 euros i 
s’arriba a unes existències finals de 141.261,92 euros. 

 
Després de presentar el compte de l’exercici 2017, es va procedir a la constitució dels grups 
municipals i nomenament dels portaveus, aprovat per unanimitat: 

• ERC Portaveu Titular - Josep Antoni Navarro Serra 

• ERC Portaveu Suplent - Marta Mora Verges 

• JUNTS Portaveu Titular - Sandra Zaragoza Vallés 

• JUNTS Portaveu Suplent - Bàrbara Curto Camisón 

• LA VEU Portaveu Titular - Ramón Brull Melich 

• LA VEU Portaveu Suplent - Patricia Andrès Valldepèrez. 

 
Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat al Ple Municipal, l’alcalde va 
finalitzar el Ple, no havent informes d’alcaldia. 
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