ACTA
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM.
AJUNTAMENT DE CAMARLES.
Número de la sessió : 6/ 2017
Data: 13-06-2017
Hora d’inici: 19:30 hores
Hora finalització: 20:00 hores
Lloc: ajuntament de Camarles Sala d’actes
ASSISTENTS
Presidenta :

Na Sandra Zaragoza Vallés

Regidors:
En Ramón Brull Melich
Na Bàrbara Curto Camisón
En Jordi Bonet Curto
En Elíes Bonet Cervera
Na Maria Lluïsa Esmel Cardona
En Josep Antoni Navarro Serra
En Llorenç Also Gas
Na Laura Bonet Iborra
En Estanislau Martinez Puig
Na Montserrat Bonet Caudet
Secretaria :

Na Teresa Roca Castell

01.- Elecció Alcalde/essa del municipi.
Vist que amb data 2 de juny de 2017, ALCALDE d'aquesta Corporació , va renunciar al seu
càrrec i que la mateixa es va fer efectiva mitjançant escrit davant el Ple de la Corporació de
data 12 de juny de 2017 i es va adoptar Acord de Coneixement.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, el Ple adoptà per majoria absoluta el següent
ACORD
PRIMER. Procedir a la votació del nou ALCALDE/SSA, una vegada que han estat presentades
les candidatures. S'entendrà que encapçala la llista en què figurava l'ALCALDE/SSA el següent
de la mateixa, tret que renunciï a la candidatura. I les candidatures són les següents:
En Josep Antoni Navarro Serra, Cap de llista pel partit d’ERC-AM.
Na Sandra Zaragoza Vallés, Cap de llista pel partit del PDeCAT
Es procedeix a la votació de l'ALCALDE/SSA i rebudes les paperetes es procedeix a l'escrutini i
recompte de vots:
En Josep Antoni Navarro Serra ERC-AM , 5 vots.
Na Sandra Zaragoza Vallés,
PDeCAT 6 vots.
SEGON. Proclamar ALCALDESSA del municipi de Camarles a Na SANDRA ZARAGOZA
VALLÉS, per SIS ( 6 ) vots a favor, en haver obtingut la majoria absoluta. Per a això, es
procedeix a realitzar el jurament o promesa, amb la forma establerta en l'article 1 del Reial
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decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
« PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d'ALCALDESSA de l'Ajuntament de Camarles, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ».
Amb això queda proclamada ALCALDESSA Na SANDRA ZARAGOZA VALLÉS, qui pren
possessió del seu càrrec en aquest acte .

Acte seguit la nova Alcaldessa, fa els seu discurs amb els següents termes:

“Regidors, regidores, autoritats,amigues i amics, permeteu -me dir que avui és un dia molt gran
per a mi.
Ser proclamada alcaldessa del teu poble, per un costat em porta emoció, orgull i agraïment, per
un altra banda compromís i responsabilitat.
Fa dos anys el partit Socialista i el PDeCAT vam començar un projecte nou amb la voluntat de
sumar per tal de donar una empenta endavant al nostre poble.
Crec modestament que hem format un govern fort i des d’aquí vull agrair especialment la
complicitat que hem tingut els dos grups, per haver estat capaços, de posar els interessos del
poble per damunt dels purament polítics i de partit.
Treball en equip, capacitat i fermesa han estats les virtuts i puntals per les quals s’ha distingit
l’etapa que varem iniciar fa 2 anys.
El nostre municipi no és el resultat de res mal fet. És el resultat de molts anys d'història
concretats amb el que avui som i tenim. Concretats en Camarles i Lligallos.
Un municipi, d’uns 3600 hab. dels quals ens sentim orgullosos com a poble, de la seva gent, de
les seves maneres de fer, de les seves entitats culturals, de les seves capacitats.
Estem a meitat de mandat, en el qual haurem de ser capaços entre tots de donar resposta de
la millor manera als reptes que tenim plantejats: infraestructures i serveis, equipaments socials
i culturals, neteja pública, racionalització dels serveis, inversions, etc.
Han passat dos anys (es diu ràpid) i no hem d’estat de braços plegats:
La primera acció que varem fer en caràcter imminent va ser executar el projecte del centre
d’Interpretació de l’Arròs i la signatura de convenis amb diferents operadors turístics, centres
educatius, ...,. També hem signat el conveni Corner, de promoció turística en el qual
interactuem amb els diferents municipis de les Terres de l’Ebre.
Amb recursos propis hem millorat la imatge virtual del municipi amb la creació d’una nova
pagina web, que al mateix temps hem adaptat amb format per a Android i IPHone
I l’aplicació de Bandos.es, per millorar i fer mes accessible la comunicació amb l’ajuntament.
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Hem renegociat tots els contractes amb els mitjants de comunicació, abaratint costos, la qual
cosa ens ha permès poder diversificar la nostra presencia als mitjants i donar més cobertura a
la difusió del municipi.
- En resposta a les queixes veïnals, hem incrementat la freqüència de neteja i recollida dels
contenidors i reduït els vessaments amb pavimentació de formigó.
- Hem condicionat la deixalleria dotant la d’aigua i llum, que encara que us sembli estrany no
en tenia, al mateix temps hem posat en funcionament les camares de vigilància. Hem
aconseguit un estalvi de uns 14000€ amb la gestió directa del personal de la deixalleria,
prescindint així del personal de fomento que ens cobrava a preu de panellet.
- A la deixalleria també hem ampliat la prestació de serveis, tant en horari com en tipus de
residus.
-Hem redactat el reglament de funcionament de la deixalleria, així com l’ordenança de tinença
d’animals.
- Hem signat un conveni de col·laboració amb Ebretic per la instal·lació de un punt de repetició
d’accés a internet per tecnologies de radio enllaç. En contrapartida aquestos ens ofereixen dos
zones wi-fi gratuïtes a la població (una al parc dels infants dels lligallos i l’altra a la rambla
Catalunya de Camarles) i a les dependencies municipals dels lligallos.

- Hem revisat el plec de condicions de manteniment de l’enllumenat públic i instat a l’empresa
a la reparació immediata de totes les deficiències i irregularitats en el compliment de les
clàusules contractuals.
- s’han desbrossat les voreres del 90% dels camins rurals
- Hem netejat i adequat els espais verds de l’estació de tren, donant així una millor imatge del
municipi
- S’ha pintat el col·legi dels lligallos, adquirint nou mobiliari i posat al dia el manteniment dels
dos centres escolars
- Remodelat la plaça al costat de l’església (Plaça Tortosa)
- Adequat un terreny de l’ajuntament al carrer Baix Ebre amb un espai infantil i d’esbarjo i creat
una nova plaça infantil al costat dels col·legis del lligallo.
- Adequat el Centre de Dia x poder ampliar les places.
- s’ha pintat i reparat la font de la plaça Presidents i sanejat les fonts de consum d’aigua dels
parcs municipals
- Amb la brigada hem construït el nou edifici del camp de futbol
- Hem transformat el centre de lectura, en biblioteca, la qual cosa ens ha permès entrar dintre
de la xarxa de biblioteques de Catalunya
- Hem fet uns lavabos nous a la primera planta del col·legi Sant Angel i adequat la pista
esportiva
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- Hem assumit els serveis de neteja dels edificis municipals, reduint considerablement el cost
d’aquest servei
- Seguint les directives de l’auditoria de personal, hem reestructurat la brigada i creat una nova
plaça de electriciste-fontaner que properament sortirà a concurs
- Hem creat dues places de peó mitjançant serveis socials també a la brigada, de durada
determinada, per ajudar a aquelles famílies sense recursos o amb recursos reduïts.
- Hem adquirit un nou vehicle més funcional, un camionet, així com una furgona reciclada dels
mossos d’esquadra, aquesta amb cost 0, (només ha calgut fer la posta a punt)
Hem realitzat l’auditoria de personal i econòmica, que ens ha permès conèixer la situació de
partida de l’Ajuntament, i poder així planificar millor les nostres accions de govern.
A dia d’avui, hem reduït el deute en un 30% i acabarem l’any havent assolit una reducció del
deute del 50%, indicatiu de una bona gestió i planificació de l’acció de govern.
Tot i que a grans trets estes son algunes de les tasques que hem realitzat fins avui des de
aquest equip de govern, ens queda molt per fer.
Donar resposta a tot això, donar suport a qui ho necessita, ser sensibles a les necessitats ,
demanar dedicació, compromís, esforç i un treball dur.
Esperem fins ara haver estat a l’alçada
Els polítics hem d’entendre que el nostre pas pel govern és transitori però que moltes de les
nostres decisions no ho seran, per tant, més que mai s’imposen el realisme i la responsabilitat.
Teniu en compte que el nostre objectiu no es conquerir cotes de poder, és obrir les portes de
l'Ajuntament a tots los veïns donant-los veu i espais de participació.
En aquet sentit, volem crear la regidoria de participació ciutadana. Amb ella pretenem retornar
a la ciutadania la il·lusió i el interès per la política municipal.
Sobretot tingueu-ho clar, continuem aquesta etapa, sumant, millorant i aportant.
Per acabar.......
No em vull oblidar de la meva família, especialment del meu home i del meu fill , ,... per la
paciència que han pres estos dos últims anys i la que els queda per prendre els dos que
venen. (I els meus pares, que diuen que des de que estic en política hem faig cara de veure,....
això si, quan la mama hem truca per que fa pastissets o té un plateret bo de calent al foc,... en
cinc minuts estic allí)
Gràcies també als companys de partit Bàrbara i Elies, i als de candidatura.............. que amb
el vostre treball i generositat m’heu ajudat i m’ajudareu en aquest repte.
i a Ramon, Lluïsa i Jordi ......Gràcies per la vostra incondicional, permanent i sòlida confiança.
Diuen que el camí més llarg comença donant el primer pas. Però que el pas s’ha de donar en
la direcció adequada perquè si nò, amb cada pas que dones, t’allunyes més del teu objectiu.
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Nosaltres continuarem treballant colze a colze amb pas ferm i en la direcció adequada i obrim
les portes a ERC per a que es sumi al nostre projecte.
Estic més que convençuda que junts podem generar una corrent d’il·lusió que ens conduirà cap
a un futur millor.
Per finalitzar, dir vos que les nostres portes estaran sempre obertes a totes les persones que,
vinguin de on vinguin, vulguin construir un Camarles i Lligallos millor.
Gracies a Tots..........VISCA CAMARLES, VISCA LLIGALLOS I VISCA CATALUNYA”·
Donada paraula als altres partits polítics municipals, intervingué el Sr. Brull (PSC) manifestant
el següent:
“ Posar-se d’acord es possible quan els arguments i les idees es comparteixen, posar-se
d’acord es possible quan les persones que participen en la negociació, tenen la voluntat oberta
i ganes de superar les diferències.
Governar un ajuntament es un pacte, es un viatge en principi molt complicat i difícil.
Tot i que al començament parlo de arguments i de idees, això per al nostre grup es superficial.
Quan vam decidir a qui podíem escollir per a iniciar aquest viatge, vam tenir molt en compte, no
escollir per afinitat ideològica, ni per programa electoral, ni per que fos més simpàtic, res de tot
això es va tenir en compte.
Sempre vam mirar de tenir els millors companys de viatge, al menys per la nostra part, i vis lo
vist ha sigut tot un encert.
Res mes Sandra, carregat de paciència perquè en aquesta vida no passa res de com desitgem,
ni imaginem ni com tenim pensat.
Molta sort en aquesta nova etapa de la teva vida.”
Donada paraula al partit d’ERC, intervingué el seu representant ,Sr. Navarro (ERC)
manifestant el següent:
“
NATROS NO TENIM GAIRES ESPERANCES EN QUE MILLORIN LES RELACIONS ENTRE
EL SEU GOVER I NATROS COM OPOSSICIÓ . SOLS LI DEMANO PER COMENÇAR QUE
SAPIGUE SEPARAR LA RELACIÓ POLÍTICA DE LA PERSONAL.
L’Únic que notarem és un canvi de cadires i les mateixes polítiques.
Voldríem pel be del municipi que no fos sols així. Però aquestos breus dos anys del seu govern
ens han demostrat que lo que esta per venir no serà positiu. Al nostre entendre...., clar.
Li posarem uns pocs exemples. A mode de mostra:
1 -Vostè es va adherir i va recolzar al seu antecessor quant en una sessió dramàtica
d’insults i vexacions histèriques ens va deixar a l’altura del “betúm”. Tot per un
PREJUDICI INFUNDAT.
2

-El seu grup mai s’ha interessat per esbrinar el nostre posicionament en vers l’afer dels
camins. Son 150.000 € . I ens sembla.... visto lo visto que poc s’ha preocupat pels
diners de la gent.

Li recordo que vostès van incitar a l’empresari implicat a que ens “fotigués als jutjats” de
manera vehement.
Cosa que hem esperat perquè així fos, i no ens hagués calgut anar a natros. I potser si
s’hagués fet realitat, s’hagués aclarit tot. Però lluny d’això han anat pagant a CONTREGISA
sense certificar res....... Però ja ho aclarirem, no en tinguin cap dubte. I li recordo que en tot
aquest afer varem asfaltar un camí del terme municipal de l’Aldea pagant natros.
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3

4

-Per dos cops varem intentar que s’aprovés una moció per demanar la millora del
“Salario Mínimo Interprofesional” . Ni cas. Tot divagacions i excuses a quelcom que
podia millorar la vida de la gent més pobra.
-També varen fer molt poc quan “l’alcalde sortint” , exhibint una sol·licitud
d’informació del nostre Grup va dir als treballadors d’aquest consistori que “PER
CULPA D’ESQUERRA US EN ANIREU TOTS AL CARRER”.

Però NO TOT HAN DE SER RETRETS..., també la volem FELICITAR.
Sabem que avui per a vostè senyora alcaldessa és un dia especial. I la felicitem, perquè, com a
tal serà la primera del nostre municipi.
Una dona. Ja sabeu que el meu Grup i jo en particular som fermaments defensor de què la
dona, ha d’estar més present en totes les facetes de la vida. En la política també. Aniríem
millor.
No se si la seva pròpia personalitat li permetrà fer-ho be. Tant de bo fos així pel be del nostre
municipi, però natros ens reservem el dret del dubte.
I en referència en això últim que acabo de dir, permeteu-me la llibertat d’amprar la moda de les
cites. Cites que de manera tant prolífica ens va dedicar ahir lo nou flamant Regidor de Festes
en el seu discurs de comiat com alcalde.
Jo citaré a un gran amic meu. I com que era MEU.... aquest amic,
que al Cel sigui, també aquesta cita me la faig MEUA.
Ell tenia una gracia innata per aquestes coses. Era PICANT, CONTUNDENT, i en una
NATURALITAT especial. Quelcom típic de la nostra Terra.
Parlo de PEPET LO FIANO.
I en situacions com aquesta sempre se’m quedava mirant als ulls i deia:
“FILL MEU...., AIXÒ NO HO ARREGLA NI LA PINISILINA”.
Molta salut Sandra.”
Per al·lusions contestà la Sra. Zaragoza dient-li “ espero que de penicil·lina no me en donin ja
que sóc al·lèrgica, i referent a la resta ara no és moment de parlar”.
També per al·lusions intervingué el Sr. Brull (PSC), dient el següent:
“ A les persones, per les seves paraules les coneixereu, ja heu vist el nivell de la oposició a
Camarles. Espero que algú prengui nota del que està passant.
Avui es el dia de Sandra i això no toca, es boxornòs, de molt mal gust fer-li mal d’aquesta
manera.
Les persones que es dediquen a la política saben que les coses no es fan així, es en els plens
o comissions on es discuteixen, avui en aquest ple de nomenament de l’Alcaldessa del
municipi no toca.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les catorze hores.

Vist i Plau

La Secretaria

L’Alcaldessa

Sandra Zaragoza Vallés

Teresa Roca Castell
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