
 

ACTA DEL PLE
 

Identificació de la sessió
Ple Extraordinari de data 14 de novembre de 2019Sessió: 

Ajuntament de CamarlesEns: 
PleÒrgan: 

ExtraordinàriaCaràcter: 
Josep Antoni Navarro SerraPresident/a: 

Teresa Roca CastellSecretari/ària: 
14 de novembre de 2019Dia: 

13:30Hora d'inici: 
13:45Hora de finalització: 

Saló de PlensLloc: 

Assistents:

Sr. Ramon Brull Melich (FIC VP-FIC)
Sra. Patricia Andrés Valldepérez (FIC VP-FIC)
Sra. Marta Mora Verges (ERC - AM)
Sr. Estanislao Martinez Puig (ERC - AM)
Sra. Yolanda Guillem Clua (ERC - AM)
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)
Sra. Sandra Zaragoza Vallés (JUNTS)
Sr. Elies Bonet Cervera (JUNTS)
Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS)

Excusen la seva assistència:

Sra. Montserrat Bonet Caudet (ERC - AM)

ACORDS
Aprovació actes anteriors de data 14 i 22 d'octubre de 2019
1. PLE EXTRAORDINARI URGENT 14 D'OCTUBRE DE 2019



Acta aprovada per unanimitat
 
2. PLE ORDINARI 22 D'OCTUBRE DE 2019
Acta aprovada per unanimitat

So·licitud subvenció Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya període 2020-2024
3. ADEQUACIÓ I CONDICIONAMENT DE PART DEL CARRER SANT JOAN AL LLIGALLO
DEL GÀNGUIL (ENTRE PLAÇA ESGLÉSIA I CANAL NOU DE CAMARLES)
ERC: 4 vots favorables
LA VEU: 3 vots favorables
JUNTS:  3 Abstencions
Atesa la  Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol  per la qual s'obre la convocatòria única per
a la concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla  ünic d'Obres i Serveis
de Catalunya per al periode 2020-2024, publicades al DOGC núm. 795 de data 2/09/2019, el
Ple municipal   acorda presentar la   següent actuació "   Adequació i condicionament del
carrer Sant Joan al lligallo del Gànguil ( entre plaça Esglèsia i  Canal nou de Camarles).

Any Titol Pressupost
Subvenció
L í n i a
Inversions

 

2021
Adequació i condicionament del C/ Sant Joan al Lligallo del
Gànguil ( entre plaça Esglèsia i Canal
nou de Camarles).

491.280,95
€  250.000,00€  

 

Any Titol Pressupost
Subvenció
Línia Petits
Municipis

 

2021 Adequació i condicionament del C/ Sant Joan al Lligallo del
Gànguil ( entre plaça Esglèsia i Canal nou de Camarles).

491.280,95
€ 

120.000,00€

 
Total subvenció demanada per les dos línies d'actuació   : Línia d'inversions i Línia
d'Acció Territorial a municipis Petits   370.000,00 Euros
Intervingué la portaveu del grup municipal de JUNTS, per motivar la seva abstenció dient el
següent:
"Referent al projecte presentat per al PUOSC 2020-2024 el nostre grup s'abstindrà.
Considerem que un projecte d'aquesta envergadura, valorat en uns 500.000€, al menys, ens
hauria d'haver estat presentat.
Ens hauria d'haver estat presentat de la mateixa manera que anteriors projecte us van ser
presentats quan estàveu a oposició.
Si mal no recordo, essent Alcalde el Sr. Ramon Brull, quan va decidir vendre patrimoni de
l'ajuntament per a la construcció d'un Tanatori, obra important al municipi, és va fer una reunió
amb l'oposició, per presentar el projecte abans de portar lo a votació
Amb la construcció del Centre d'Interpretació de l'Arròs, també l'anterior consistori va reunir a
tots els portaveus de les diferents afinitats polítiques per presentar el projecte.
el projecte de reforma dels antics parvularis, també us va se presentat, així com el de la
reforma del Casal.
És més, recordo, com a anècdota, que el Sr. Estanis, regidor de l'ajuntament, va dir que allò ho
podia fer el seu gendre, contestant-li, jo mateixa, que les coses no funcionaven així a
l'ajuntament.



Secretari

Teresa Roca Castell

Bueno, el fet és, que avui ens porteu a votació un projecte de casi mig milió d'euros, sense
prèviament haver-nos explicat el seu contingut.
Si que es veritat que fa 48 h ens heu enviat una memòria valorada per correu electrònic, però
sense cap reunió prèvia ni cap explicació, res.
Tota inversió que es faci al municipi, a favor del benestar dels ciutadans, es benvinguda. No
podem votar en contra.
Però tampoc podem votar a cegues, un projecte importnt per al municipi.
Per aquest moitu no ficarem pals a les rodes a la seva execució, i per tot l'anterior exposat, ens
abstindrem.
Afegirem que trobem a faltar a n' aquest projecte una solució al problema del clavegueram que
tenim encomanat a Diputació( Pla Director del Clavegueram) , com també la problemàtica dels
pals i cablejat de llum i telefònia (actuacions ja iniciades en l'anterior govern) s'hauria de tenir
en compte abans d'asfaltar i fer voreres.,actuacions ja iniciades en l'anterior govern i
que  podien tenir continuïtat en aquest projecte."
Contestant lAlcalde que  en el moment de l'execuació de l'obra ja es valorarà, i  en quant a les
reunions amb tots els grups municipals , ja es  faran  quan es redacti el projecte definitiu de
l'actuació i sel's convocarà a l'efecte.

Informes de l'Alcaldia
4. NETEJA BARRANC DE LA GRANADELLA
L'Alcalde informà  de  queixes del veïns propers al barranc  pels aiguats dels mes passat, en el
sentit de que es netegi el Barranc de la Granadella. Comunicada a l'ACA la incidència aquest
organisme ens diu que sigui l'Ajuntament  el que  faci la neteja pertinent.
 
5. PAM-DIPÙTACIÓ
L'Alclade informà que al proper mes de març sortirà la convocatòria del PAM, en el qual
podrem gaudir aproximadament d'una subvenció de 500.000,00 Euros i participar   com a
màxim amb 12 projectes o actuacions
 
6. PAES-DIPUTACIÓ
L'Alcalde informà  de les subvencions del programa PAES de la Diputació i de que ens tindriem
que adherir al Pacte d'Alcaldes per la energía i el canvi climàtic.
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