ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
AJUNTAMENT DE CAMARLES.

L’EXCM.

Número de la sessió : 9/2015
Data: 9-10-2015
Hora d’inici: 19:00 hores
Hora finalització: 20:00 hores
Lloc: ajuntament de Camarles Sala d’actes
ASSISTENTS
President :

En Ramón Brull Melich

Regidors:
Na Sandra Zaragoza Vallés
Na Maria Lluïsa Esmel Cardona
En Elies Bonet Cervera
En Jordi Bonet Curto
Na Bàrbara Curto Camisón
En Josep Antoni Navarro Serra
En Llorenç Also Gas
Na Joana Fortuño Aguiló
Na Laura Bonet Iborra
En Estanislau Martínez Puig
Secretaria :

Na Teresa Roca Castell

01.- Aprovació acta anterior de data 1 de setembre de 2015
Seguidament per secretaria es dona compte de les actes de data 2 i 9 de juliol que
són aprovades, amb les següents matitzacions:
L’alcalde manifesta que quan a l’acta es diu “Intervingué l’Alcalde per a dir, que els
temes sentimentals es deuen deixar de banda i estar a la realitat dels fets” Deu
d’entendre’s com que l’equip de govern comparteix els sentiments vers al patrimoni
dels nostres avantpassats, si bé no es poden obviar els informes favorables dels
tècnics vers l’enderrocament.
Intervingué el regidor Sr. Bonet ( PSC-CP), per a posar de manifest que en les
darreres actes no apareixia el seu nom com assistent a la sessió, considerant que
possiblement fos algun problema informàtic , però que es subsanes el més aviat
possible.

El gup municipal d’ERC, segons l’acta del 1/09/2015, presentà un escrit explicatiu
referent als pactes de govern del dia de la constitució de l’ajuntament, a incloure’s
dintre de l’apartat de proposicions urgents.

02.- Aprovació Moció en relació al projecte “ Autovia Castelló –Hospitalet de
l’Infant. Carretera N-340, tram La Jana-Hospitalet.
Amb data 15 d'octubre de 2003 es va aprovar provisionalment per la Direcció General
de Carreteres l'estudi informatiu de clau EI.1-I-143 "Autovia Castelló - l'Hospitalet de
l'Infant", sent publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat el dia 1 de novembre del mateix
any
per
al
corresponent
tràmit
d'informació
pública.
Aquesta informació pública ho era també als efectes mediambientals establerts en el
procediment d'avaluació d'impacte ambiental.
A l’abril del 2005 el Govern de la Generalitat, els ajuntaments del territori, i tots els
partits amb representació parlamentària a les Terres de l’Ebre, varen consensuar un
acord per fixar el traçat de l’A7 al seu pas pel territori ebrenc, i demanar l’impuls de la
seva construcció amb la màxima celeritat.
El Butlletí Oficial de l'Estat de data 22 de setembre de 2005 publica el l'aprovació
provisional per la Direcció General de Carreteres per Resolució de 18 d'agost de 2005,
l'estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental, clau EI.1-I-143 "Autovia A-7. Tram:
Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: La Jana - El Perelló.
Un nou estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental del projecte: "Autovia A-7. Tram:
Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: La Jana - El Perelló " va ser sotmès al tràmit
d'informació pública d'acord amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat d'1 d'octubre
del 2007.
Basant les al·legacions presentades, per part de la Demarcació de Carreteres de
l'Estat a la Comunitat Valenciana es comunica (març de 2009) que han procedit a
estudiar un possible traçat de la futura A-7 com a alternativa a la proposta de
duplicació de la carretera actual N-340.
Ja que de la informació pública de l'Estudi abans esmentat va resultar la necessitat de
modificar l'alternativa seleccionada a l'entorn del Perelló es va realitzar un nou estudi
ambiental sobre la mateixa, recollit en el document "INFORMACIÓ
COMPLEMENTÀRIA A L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL".
En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 de juliol de 2010 es publica l'anunci de la
Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana sobre aprovació
provisional de l'estudi d'impacte ambiental de la solució recomanada per l'autovia:
Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: La Jana - El Perelló. Clau: EI.1-E-143.A.
En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 d'agost de 2013 es publica la Resolució de 23
de juliol de 2013, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, per la qual es formula
declaració d'impacte ambiental del projecte Autovia A-7, tram Castelló-L'Hospitalet de
l'Infant, subtram del Perelló-L'Hospitalet de l'Infant, Tarragona.
Per Resolució d'1 d'abril de 2014 la Ministra de Foment va resoldre aprovar l'expedient
d'Informació Oficial i Pública i definitivament l'Estudi Informatiu "Autovia A-7, tram

Castelló-L'Hospitalet de l'Infant, subtram del Perelló-L'Hospitalet de l'Infant ". Clau:
EI.1-E-0143.B.
En data 19 de novembre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per una
àmplia majoria una moció que instava al Ministeri de Foment a respectar l’acord del
2005, a executar les obres de l’A7 de forma immediata i establir la gratuïtat de l’AP7
per al trànsit intern de la mateixa al seu pas per les Terres de l’Ebre.
Durant els últims anys, alcaldes de les Terres de l’Ebre han mantingut reunions amb
diferents responsables del Ministeri de Foment, per tal d’impulsar la construcció
immediata de la A7.
Els pressupostos de l'Estat per a 2016 confirmen la intenció del Ministeri de Foment de
no seguir endavant amb el projecte, cosa que resulta escandalós. La carretera N-340
és la via de major sinistralitat de Catalunya. Al seu pas pel Baix Ebre i el Montsià
compta amb una intensitat mitjana diària que supera àmpliament els 15.000 vehicles,
dels quals una quarta part són pesats. Els accidents greus, la majoria mortals, es
reprodueixen amb massa freqüència, els dos últims, en què han mort quatre persones
tot just fa pocs dies, però segueixen sense construir l’A7.
Els ajuntaments venim exigint solucions des de fa temps, mentre, és necessari adoptar
mesures provisionals desviant obligatòriament els vehicles pesants per l'AP-7 amb les
corresponents bonificacions, mesura que sens dubte reduiria la sinistralitat de manera
substancial.
A més del primer i principal objectiu de reduir la xifra d'accidents, cal tenir en compte el
factor econòmic. El criteri de l'Estat de deixar aquesta infraestructura inacabada no és
eficient ni raonable ja que no trobem amb extensos trams ja desdoblats i altres més
petits que queden per desdoblar, amb la qual cosa és impossible obtenir el rendiment
inicialment previst.
Per tot això, el Ple municipal per unanimitat
ACORDA
1 - Sol·licitar al Ministeri de Foment que es reprenguin els tràmits per a la redacció i
execució dels projectes d’AUTOVIA L'HOSPITALET DE L'INFANT –EL PERELLÓ i EL
PERELLÓ - LA JANA.
2 - Que amb efectes immediats s'adoptin mesures provisionals per desviar
obligatòriament els vehicles pesants per AP-7, des de Alcanar/Ulldecona fins a
l’Hospitalet de l’Infant i que se apliquin a aquests vehicles les mateixes bonificacions
que s’estan aplicant a la CN-2 a la província de Girona.
3..- Que amb caràcter immediat i provisional, al trànsit intern per la AP7 des de
Alcanar/Ulldecona fins a l’Hospitalet de l’Infant, sigui gratuït, fins la finalització de les
obres de la A-7.
4.- Remetre els presents acords al Ministeri de Foment, a les Corts Espanyoles, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al Parlament de Catalunya.

En el torn d’explicació de vot intervingué en primer lloc l’alcalde per a posar de
manifest que aquesta moció es la que de manera consensuada s’ha remès a tots els
alcaldes afectats per a la seva aprovació pels plenaris de cada ajuntament i desprès

tramesa als organismes adients. Afegeix que per a representar al territori s’ha triat a
tres alcaldes: el de Tortosa, Perelló i el de Camarles, com a interlocutors davant de la
Generalitat i l’Estat, als efectes de donar una visió d’unitat total per part del territori.
En el torn d’explicació de vot intervingué el Sr. Navarro ( ERC), per a matitzar, que si
bé el seu grup aprova la moció, voldria afegir que ja fa temps que el grup d’ERC va
presentar una moció pareguda en el sentit d’apostar per l’ampliació d’un carril per
banda i la gratuïtat de la Autopista AP-7, en lloc de construir una nova Autovia.
03.- Moció de suport al President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la Consellera
Rigau amb motiu e la seva imputació per l’organització el 9N.

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i
catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme
i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de
l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la
vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la
consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament,
tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a
declarar el dia 13 d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 15,
quan es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls
acusa de quatre presumptes delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o
usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles
penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert
amb el mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, conjuntament amb
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i
l’Òmnium Cultural, i fent-nos corresponsables de la celebració de la consulta del 9N.
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre els
actes de suport en què manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la
independència judicial".
Per tot això el l Ple de l’ajuntament de Camarles per unanimitat ACORDA
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta
Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al
procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per
impulsar processos democràtics.

Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que
es viu a Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès,
en què la resposta a un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha
respost únicament amb amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar els
catalans i catalanes sobre el futur polític del país.
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions
inexactes sobre els objectius i els convocants de les concentracions.
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al
bon funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les
concentracions dels passats dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de
manera cívica i pacífica.
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional
pel Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo públic a
través dels mitjans de comunicació.
04.- Proposicions Urgents
En aquest punt el grup municipal d’ERC presentà el document que a continuació es
transcriu, per a explicar com van anar les conversacions per a poder formar els pactes
de Govern després de les Eleccions Locals:
“ Tal i com es va acordar en la sessió extraordinària el ple 8/2015 en data 1/09/15, el
grup municipal d’ERC presentem la nostra postura respecte als pactes de govern del
dia de la constitució del Consistori, ja que en el seu moment i donat que no se’ns va
donar el torn de paraula, no vam tenir l’ocasió d’expressar.
Pel que fa al Partit Socialista ( CP) , ERC Camarles i Lligallos ens vàrem veure amb
l’obligació ètica de no oferir-los-hi cap possible pacte de govern. Després d’analitzar
els resultats, arribem a la conclusió de què el poble de cap manera vol que continuïn
dins l’ajuntament, sent l’última força i havent perdut una quantitat molt important de
vots. Un altre fet a tenir en compte són les falsedats, injúries i calúmnies fetes durant
el període de campanya contra les persones integrants de la nostra llista.
Pel que fa a Convergència de Camarles i Lligallos, el plantejament va ser diferent.
Aquí, si que enteníem que el poble hagués vist bé un pacte de col·laboració entre les
dues forces, i així ho vam fer. Durant alguns dies de negociació, vàrem oferir a la seva
candidata varies Regidories, formar part de la Junta de Govern Local i la tinença
d’alcaldia treballant junts pel poble i aportant les idees que cregueren oportunes. La
seva resposta va ser clara i rotunda, el seu interès era ser alcaldessa durant almenys
1 any i mig. ERC Camarles i Lligallos ens hi vam negar de primera hora, no
considerem que l’Alcaldia de Camarles sigui un joc de cromos que es pugen anar

repartint, el municipi és molt més important que els afanys de protagonismes
personals”.
Intervingué l’alcalde per a dir que tot aquest tema li sorprèn moltíssim , que surt a
totes les actes dels plens municipals,i que ja s’arrossega de fa molt de temps .
En aquest moment de la sessió i donada la transcendència del tema des de l’equip de
govern també es va insistir en donar la seva versió .
Intervingué Secretaria per a dir que atès que es tracta d’un tema molt important, i
que pot comportar una possible interpretació errònia per part de la fedatària pública,
que té que redactar l’acta de la sessió, suggereix que qualsevol replica a l’escrit
presentat pel grup d’ERC, es faci presentant un altre de l’equip de govern ( CIU-PSC)
que també es recollirà en un proper ple municipal.
05.-Informes e l’Alcaldia.
Seguidament l’Alcalde informà de la reunió mantinguda a la Delegació del Govern a
Tortosa pel tema de les carreteres, a la reunió han assistit la Directora de Trànsit, el
Cap dels Mossos, el Delegat del Govern i els tres Alcaldes designats per a representar
al territori Tortosa, Perelló i Camarles.
S’ha parlat dels problemes que suposen els cons a la carretera, més problemes que
beneficis, ja que cada dos per tres es tomben i representen un perill, garantint que ja
no es col·locaran més.
La Generalitat recolza la postura del territori vers la carretera, manifestant que en
altres carreteres similars a la N-340 el trànsit de camions està entre un 8 i un 10%,
mentre que al Delta el trànsit es de un 32% molt per damunt de la mitjana.
L’alcalde manifesta que es continuarà treballant conjuntament i pressionant a Foment
per a que els camions es deriven cap a la Autopista.
Intervingué el regidor Sr. Also Gas (ERC) per a dir que a nivell de territori es un SI a
l’Autovia , però a nivell de municipi creu que no es lo millor per al poble ja que
aquesta infraestructura viària el parteix i fracciona totalment , per tant per al bé
general SI a la Autovia, però per al bé local i municipal No a l’Autovia.
L’Alcalde informà de l’escrit rebut per part del AMI referent als actes de suport del món
local a les imputacions de les autoritats catalanes que van fer possible la votació del
9N. Entre els actes destaquen una concentració a la plaça de la Vila el 13 d’octubre a
les 19:30 hores, en la que es donarà lectura al manifest” el pacte nacional pel dret a
decidir”, acte al qual tots els regidors esteu invitats. També hi haurà el dia 15
d’octubre una concentració dels càrrecs electes a Barcelona davant del TSJC per
donar suport al president de la Generalitat.
06.- Precs i Preguntes.
En aquest punt l’Alcalde, abans de tot , va voler felicitar al Sr. Jose Antonio Navarro
Serra, per haver estat nomenat a la Presidència del Viver d’Empreses, així com a la
Sra .Sandra Zaragoza Vallés pel seu nomenament com a Consellera del mateix.
En el torn de precs i preguntes intervingué el regidor Navarro Serra ( ERC), per a dir
que el dia 12 de juny de 2015, va demanar una informació que encara no se li ha

donat, Registre d’Entrada 511. Pensa que quan no es dona aquesta informació es
que hi ha alguna cosa que amagar. Tot surt d’un Ban per a donar feina a la gent,
aprofitant moments d’eleccions i de campanya electoral. Afegeix que té suspites de
que podríem estar davant de tràfic d’influències i a lo millor de possible prevaricació, i
si això es confirmés comportaria la dimissió de l’alcalde.
Intervingué l’Alcalde, en primer lloc per a dir, que l’escrit tindrà contesta i que quan
parla de delictes com el de tràfic d’influències així com el de prevaricació vagi en
compte a qui es dirigeix, ja que quan això va succeir , ell no era Alcalde, tan sols era
un regidor del grup del PSC.
El SR. Navarro Serra recordà que aprofitant motius electorals
en aquells
moments,també es va acusar al seu dia al grup d’ERC per que presumptament alguns
membres de la Comissió de festes del Lligallos i afins polítics d’ERC havien cremat
una bandera del municipi.
Intervingué l’Alcalde per a recordar, que al respecte del tema de la crema de la
Bandera, es va votar una moció de rebuig a l’any 2013, subscrita per tots els grups
municipals , demanant que la Comissió de Festes dels Lligallos presentés les seves
disculpes públicament a tots els veïns de Camarles i Lligallos , renúncia que encara no
s’ha produït.
Intervingué la regidora Sra. Esmel ( PSC-CP), al respecte del tema de la crema de la
bandera, per aclarir que la persona que va parlar als mitins va ser ella i no l’alcalde.
En cap moment vaig dir que algú del grup d’ERC havia cremat una bandera. El que
vaig fer va ser ficar un exemple dient:
” Si tots els aquí present tinguéssim la oportunitat de votar a un directiu del FC.
Barcelona, votaríem a n’aquell directiu que va participar en l’acte de la crema de la
bandera del Barça ? Això es el que està succeint en el tema de la crema de la nostra
bandera amb un membre del grup municipal d’ERC”.
Intervingué la regidora d’ERC Sra. Joana Fortuño Aguiló, per a dir que com a
membre de la comissió de festes d’aquell any si que estava present quan la bandera
es cremava, preguntant- se que tenia que fer anar a per un poal d’aigua ?.
Intervingué el regidor Sr. Bonet ( PSC-CP) per a dir que llavors la regidora Sra.
Fortuño Aguiló reconeixia la seva presència en l’acte de la crema de la bandera.
Intervingué la Sra. Zaragoza ( CIU), per a contestar a la Sra. Fortuño Aguiló que la
seva obligació com a regidora de l’ajuntament de Camarles hagués estat la de
reaccionar davant d’aquests fets tant reprobables.
El Sr. Navarro Serra dirigint-se a la regidora Sra. Zaragoza ( CIU) li preguntà, per què
encara no s’havia dut a terme la auditoria i perquè respecte al procés independentista,
com a membres del AMI ,no es veia al municipi entrades i sortides de la població cap
símbol o banderes amb anhels independentistes?

Intervingué la regidora Sra Zaragoza per a contestar al Sr. Navarro, en el sentit de dir
que respecte als cartells a les entrades i sortides del municipi, s’ha demanat
pressupost, que el cost aproximat es de 100 Euros + Iva , que Joel es la persona
encarregada del tema i que aviat es col·locaran.
Respecte al tema del procés, manifesta que es participa en tot, i li pregunta al regidor
Sr. Navarro en que no l’afavorim? I en que hem fallat?
Contestà el regidor Sr. Navarro ( ERC) dient que ja fa anys que estem adherits a l’AMI
i que es el primer document que veiem i del qual se’n assabenta al Ple.
Contestà la regidora Sra. Zaragoza dient que era la primera circular que rebia l’actual
equip de govern, si bé no entén com es pot dir que l’equip de govern no afavorim el
procés, quan el dia de la” Flama del Canigó”, vostès no van personar-se ni van
participar en cap acte. Allí tant sols estàvem el representants de CIU I PSC, que vam
ser els únics que vam participar i van anar a tots els actes als quals se’ns va requerir.
Respecte al tema de la auditoria, posar de manifest que es mantenen contactes amb
empreses consultores a l’efecte però en primer lloc tenim que saber quines despeses
comportarà fer l’auditoria per a incloure la partida corresponent als propers
pressupostos municipals, independentment de que la licitació sigui procediment
negociat o contracte menor .
Aprofitant el tema del pressupost municipal la regidora d’Hisenda tornà a recordar al
grup d’ERC, que espera les seves propostes per a l’avantprojecte de pressupost 2016.
El regidor Sr. Navarro Serra (ERC) prega a l’Alcalde tingui present el tema dels
indicadors a la carretera cap a Deltebre,i que d’una vegada aparegui el nom de
Camarles com a municipi.
Contestant l’alcalde que es cert, que demanarà que la Policia Local faci un informe de
vialitat i es trametrà a la Diputació.
El representant d’ERC, també preguntà a l’Alcalde, en que s’havien gastat els 106.000
euros de l’àrid reciclat?.
Intervenint Secretaria per a dir que s’havien gastat en camins municipals i que l’obra
l’havia fet Contregisa.
El representant del grup municipal d’ERC, també va preguntar que al Lligallo manquen
faroles per instal·lar, la pregunta es: qui les fica i en quin lloc es col·loquen?
Intervingué l’alcalde per a dir que avui havia rebut el pressupost de la instal·lació. Hi
han sis postes i i tot anirà a càrrec dels pressupostos del 2016.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les vint hores.

Vist i Plau
L’Alcalde

Ramón Brull Melich

La Secretaria

Teresa Roca Castell

