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RESUM DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 26 DE SETEMBRE DE 2019 

El 26 de setembre es va celebrar al saló de Plens de l’Ajuntament una sessió extraordinària. 
L’Alcalde, Josep Antoni Navarro, va presidir el Ple i va donar-ne inici, aprovant per unanimitat 
l’acta anterior en data 18 de juliol. 

Seguidament es passa a l’aprovació de les festes locals de Camarles per al 2020. El ple un cop 
acceptada la proposta del grup Junts per Camarles i Lligallos, acorda canviar el dia 1 de juny pel 
25 de juliol, per tant les festes locals del 2020 seran el 25 de juliol (Sant Jaume) i el 7 de desembre 
(festa de la Segregació). 

En el següent punt es va realitzar la votació per a l’aprovació del conveni de cessió d’ús de la 
Torre de la Granadella. 

La regidora la Sra. Sandra Zaragoza, va preguntar si hi havia la possibilitat d’incloure al conveni 
la cessió dels “Sequers” per poder fer ús municipal. L’alcalde el Sr. Josep Antoni Navarro va 
intervingué dient que la propietària volia respectar la intimitat de l’habitatge, per aquest motiu 
ja no es va tractar el tema en l’esborrany del conveni. 

Novament intervingué la Sra. Sandra Zaragoza per a puntualitzar que si al final no s’arribés a 
vendre, que el 50% dels “sequers” entrin a formar part del conveni. 

El punt quatre, el govern local va aprovar per unanimitat la moció en suport a la Llei 24/2015 i 
contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres 
companyies. 

El Sr. Josep Antoni Navarro va explicar el tema en qüestió, manifestant que el deute que Endesa 
reclama a l’Ajuntament ascendeix en data 30 de juny d’aquest any a 15.913,43 euros, 
corresponent a 9 clients identificats com a vulnerables dels quals el 100% no són beneficiaris del 
bo social. 

A continuació, es va procedir a la votació amb set vots favorables (ERC i LA VEU) i 3 abstencions 
(JUNTS) de l’expedient 01/2019 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit. 

En l’apartat de Informes d’Alcaldia i apunt de finalitzar el ple, l’alcalde informà que entre els 
diferents punts del dia, hi figura l’aprovació inicial del projecte de reparació del dipòsit de la 
Mancomunitat. 

Intervingué la regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) per a dir que en la passada legislatura,  essent ella 
Alcaldessa, ja es va detectar que els dos dipòsits de la Mancomunitat estaven en males 
condicions, acordant-se per part de la Mancomunitat demanar un nou projecte per a solucionar-
ho. També recorda que es va cursar un ofici a Aigües de Catalunya, sol·licitant la seva intervenció 
neutral per a dur a terme una inspecció tècnica en els pous de la Mancomunitat davant de la 
deixadesa de l'empresa SOREA. Comunicant que a les actes de les comissions informatives i 
òrgans col·legiats de l'Ajuntament, existeix informació al respecte. 

Per últim, es va lliurar el llibre de l’ACN per als regidors del consistori. 

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat al Ple Municipal, l’alcalde va 
finalitzar el Ple. 
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