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RESUM DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 14 DE NOVEMBRE DE 2019 

El passat 14 de novembre, es va convocar sessió plenària extraordinària per sotmetre a votació la sol·licitud de 
subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024, que consta amb les obres 
d'adequació i condicionament d'una part del carrer Sant Joan del Lligallo del Gànguil. 

El total de la subvenció sol·licitada per les dues línies: Línia d'inversions i Línia d'Acció Territorial a Municipis 
Petits és de 370.000 euros. 

Els set membres dels grups municipals d'Esquerra Camarles i Lligallos i La Veu del Poble van aprovar en vots 
favorables aquesta sol·licitud, i els tres membres de Junts per Camarles i Lligallos es van abstenir perquè un 
projecte d'aquesta envergadura se'ls hauria d'haver presentat amb temps, que no poden votar a cegues un 
projecte tant important per al municipi. L'alcalde intervingué, que en el moment de l'execució de l'obra ja es 
valorarà, i que es realitzaran reunions amb tots els grups polítics quan es redacti el projecte definitiu de 
l'actuació. 

En l'apartat d'informes d'alcaldia, es va informar de les queixes realitzades per veïns que viuen propers als 
barrancs dels Lligallos que s'haurien de netejar el barranc de la Granadella. Un cop comunicat a l'ACA la 
incidència, aquest organisme resol que sigui l'Ajuntament el que es faci càrrec de la neteja. 

L'Alcalde va informar que el mes de març sortirà la convocatòria del PAM, en el qual es podrà gaudir 
aproximadament d'una subvenció de 500.000 euros i participar com a màxim amb 12 projectes o actuacions. 

També va informar de les subvencions del programa PAES de la Diputació de Tarragona i que per poder optar 
a elles, l'Ajuntament s'hauria d'adherir al Pacte d'Alcaldes per l'Energia i el Canvi Climàtic. 

La sessió plenària va finalitzar un cop finalitzats els informes d'alcaldia. 


